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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  Z l í n s k é h o  k r a j e

âástka 4 Rozesláno dne 12. fiíjna 2004

O B S A H

1. Obecnû závazná vyhlá‰ka, kterou se vyhla‰uje 4. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého územního celku
Zlínské aglomerace

2. Obecnû závazná vyhlá‰ka, kterou se vyhla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství kraje

152/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Hostûtín
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

153/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí KomÀa
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

154/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Nezdenice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

155/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Pitín
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

156/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Rudice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

157/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bystfiice pod Host˘nem a obcí Chvalãov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o obecní policii

158/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bystfiice pod Host˘nem a obcí Loukov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

159/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bystfiice pod Host˘nem a obcí Slavkov pod Host˘nem
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

160/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Fry‰ták a obcí Lukov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích
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161/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Horní Lideã a obcí Laãnov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

162/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Horní Lideã a obcí Vala‰ská Senice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

163/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Bafiice-Velké Tû‰any
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

164/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Honûtice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

165/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Jarohnûvice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

166/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Kostelany
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

167/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Lubná
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

168/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Nová Dûdina
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

169/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Lutopecny
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

170/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Rataje
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

171/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Ro‰tín
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

172/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Ska‰tice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

173/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Sobûsuky
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

174/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí ·ele‰ovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

175/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Troubky-Zdislavice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

176/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Vrbka
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

177/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Zborovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

178/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Zdounky
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích
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179/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Zlobice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

180/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Kvasice a obcí StfiíÏovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

181/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Otrokovice a obcí Bûlov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

182/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Otrokovice a obcí Tlumaãov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

183/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bílovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

184/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bor‰ice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

185/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bor‰ice u Blatnice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

186/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bfiestek
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

187/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bfiezolupy
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

188/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí âástkov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

189/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a mûstem Hluk
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

190/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Hostûjov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

191/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Hu‰tûnovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

192/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Jalubí
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

193/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Jankovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

194/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Ko‰íky
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

195/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Medlovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

196/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Nedachlebice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích
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197/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Nedakonice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

198/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Ofiechov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

199/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Osvûtimany
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

200/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Pole‰ovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

201/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Staré Hutû
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

202/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Stfiíbrnice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

203/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Stupava
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

204/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Svárov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

205/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Topolná
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

206/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Traplice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

207/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Tuãapy
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

208/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Újezdec
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

209/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí VáÏany
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

210/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Velehrad
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

211/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Zlámanec
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

212/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Zlechov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

213/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Bystfiiãka
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

214/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Katefiinice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích
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215/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Ratibofi
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

216/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí RÛÏìka
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

217/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Stfielná
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

218/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí Dobrkovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

219/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí Karlovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

220/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí Provodov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

221/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí ·arovy
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích
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1
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Zlínského kraje ã. 1/2004
ze dne 22. 9. 2004,

kterou se vyhla‰uje
4. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace

Zastupitelstvo Zlínského kraje se usneslo dne 22. 9. 2004 vydat podle ust. § 29 odst. 3 zákona ã. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. c)
a písm. e) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vy-
hlá‰ku kraje:

âlánek 1

Zmûna ã. 4 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace se vztahuje na území fie‰ené územním plá-
nem velkého územního celku Zlínské aglomerace vymezené územní obvody mûsta Vizovice (k. ú. Vizovice), a obcí
Zádvefiice – Raková (k. ú. Zádvefiice), Lhotsko (k. ú. Lhotsko) a Bratfiejov (k. ú. Bratfiejov) a fie‰í vymezení koridoru
rychlostní komunikace R 49 v úseku Zádvefiice – Bratfiejov a její zafiazení do vefiejnû prospû‰n˘ch staveb.

âlánek 2

4. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace je vymezena v pfiíloze ã. 1 k té-
to vyhlá‰ce a uvedena v pfiíloze ã. 2 k této vyhlá‰ce.

âlánek 3

Zmûna ã. 4 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace schválená usnesením Zastupitelstva Zlín-
ského kraje ze dne 22. 9. 2004 ã. 701/Z25/04 je uloÏena na mûstsk˘ch úfiadech Bystfiice pod Host˘nem, Hole‰ov, Kro-
mûfiíÏ, Luhaãovice, Otrokovice, Uherské Hradi‰tû, Uhersk˘ Brod,Vala‰ské Klobouky,Vizovice, Magistrátu mûsta Zlí-
na, Krajském úfiadû Zlínského kraje a na Ministerstvu pro místní rozvoj.

âlánek 4

Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jejího vyhlá‰ení ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ kraje.

Franti‰ek Slavík v. r.
hejtman Zlínského kraje

Libor Luká‰ v. r.
statutární námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 2
k Obecnû závazné vyhlá‰ce Zlínského kraje ã. 1/2004

4. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého územního celku
Zlínské aglomerace

Závazná ãást územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace vymezená nafiízením vlády ã. 87/1994 Sb.,
nafiízením vlády ã. 213/1997 Sb., sdûlením Ministerstva pro místní rozvoj ã. 393/2000 Sb. a Obecnû závaznou vyhlá‰kou
Zlínského kraje ã. 1/2003 se mûní takto:

1. Pfii vyuÏívání území územnû chránit koridory a plochy pro:
c) rychlostní komunikaci R 49 v úseku MÚK severnû od Hulína po v˘chodní hranici okresu Zlín (k. ú. Bratfiejov), se
silniãními pfiivadûãi na Zlín (II/490), Hole‰ov (II/490) a Mí‰kovice (II/438)

5. Stavby spojené s realizací zámûrÛ uveden˘ch v bodech 1 aÏ 3 a územnû vymezen˘ch v grafické ãásti 2. zmûny územ-
ního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace, v grafické ãásti Zmûny ã. 3 územního plánu velkého územ-
ního celku Zlínské aglomerace a v grafické ãásti Zmûny ã. 4 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglo-
merace v mûfiítku 1 : 50 000, opatfiené schvalovací doloÏkou, jsou vefiejnû prospû‰né.
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2
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Zlínského kraje ã. 2/2004
ze dne 22. 9. 2004,

kterou se vyhla‰uje
Závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství kraje

Zastupitelstvo Zlínského kraje podle § 78 odst. 1 písm. c) a § 43 odst. 10 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmû-
nû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle § 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (kraj-
ské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vydává tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku Zlínského kraje, kterou se vyhla-
‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství kraje:

âlánek 1
Úãel obecnû závazné vyhlá‰ky

(1) Touto obecnû závaznou vyhlá‰kou se vyhla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství kraje, která stano-
ví opatfiení k pfiedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlastností, zásady pro nakládá-
ní s vybran˘mi druhy odpadÛ, zásady pro vytváfiení jednotné a pfiimûfiené sítû zafiízení k nakládání s odpady, podíl re-
cyklovan˘ch odpadÛ a podíl odpadÛ ukládan˘ch na skládku.

(2) Závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství kraje je obsahem pfiílohy ã. 1 této vyhlá‰ky.

âlánek 2
Územní a ãasová platnost

Závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství kraje platí pro území Zlínského kraje do 31. 12. 2014. KaÏdou zmûnu
Plánu odpadového hospodáfiství kraje danou aktualizací dokumentu vyhlásí Zlínsk˘ kraj obecnû závaznou vyhlá‰kou.

âlánek 3
UloÏení dokumentace

Závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství kraje je souãástí dokumentu Plán odpadového hospodáfiství Zlínské-
ho kraje. Tento dokument je uloÏen v budovû Krajského úfiadu Zlínského kraje, na odboru Ïivotního prostfiedí a ze-
mûdûlství. Dokumentace je vefiejnosti pfiístupná také na internetov˘ch stránkách na adrese: www.kr-zlinsky.cz.

âlánek 4
Úãinnost

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jejího vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ
kraje.

Franti‰ek Slavík v. r.
hejtman Zlínského kraje

Libor Luká‰ v. r.
statutární námûstek hejtmana

Tato vyhlá‰ka byla schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 22.9.2004 ã. 727/Z25/04.
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Pfiíloha ã. 1
k Obecnû závazné vyhlá‰ce Zlínského kraje ã. 2/2004

PLÁN ODPPLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ
Zlínského krajeZlínského kraje

ZÁVAZNÁ âÁST
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3. ZÁVAZNÁ âÁST

3.1 ZÁVAZNÁ âÁST ¤E·ENÍ

Podkladem pro zpracování plánu odpadového hospodáfiství Zlínského kraje je plán odpadového hospodáfiství
âeské republiky. Závazná ãást fie‰ení plánu odpadového hospodáfiství âeské republiky, vãetnû jejích zmûn, je závaz-
n˘m podkladem pro rozhodovací a jiné ãinnosti pfiíslu‰n˘ch správních úfiadÛ, krajÛ a obcí v oblasti odpadového hos-
podáfiství (§ 42 odst. 5 a § 43 odst. 12 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

Závazná ãást fie‰ení plánu odpadového hospodáfiství kraje je závazn˘m podkladem pro rozhodovací a jiné ãin-
nosti pfiíslu‰n˘ch správních úfiadÛ, krajÛ a obcí v oblasti odpadového hospodáfiství (§ 43 odst. 10 zákona ã. 185/2001
Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

âlenûní kapitol závazné ãásti odpovídá ãlenûní Plánu odpadového hospodáfiství âeské republiky a obsahovû je
roz‰ífiena o kapitoly korespondující se schválenou Koncepcí odpadového hospodáfiství Zlínského kraje. Vnitfiní
struktura kapitol je rozdûlena na ãásti: legislativní opora – strategické cíle – opatfiení.

3.1.1 Opatfiení k pfiedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství 
a nebezpeãn˘ch vlastností
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3.1.2 Zásady pro nakládání s komunálními odpady
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1 Plán odpadového hospodáfiství âeské republiky – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáfiství âeské
republiky).
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3.1.3 Zásady pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady



âástka 4/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 238

3.1.4 Zásady pro nakládání s vybran˘mi odpady

3.1.4.1 ODPADY S OBSAHEM PCB
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3.1.4.2 ODPADNÍ OLEJE



âástka 4/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 240

3.1.4.3 ODPADNÍ BATERIE A AKUMULÁTORY
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3.1.4.4 KALY Z âISTÍREN ODPADNÍCH VOD
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3.1.4.5 ODPADY Z V¯ROBY OXIDU TITANIâITÉHO

Net˘ká se Zlínského kraje.

3.1.4.6 ODPADY AZBESTU

3.1.4.7 AUTOVRAKY
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3.1.4.8 STAVEBNÍ A DEMOLIâNÍ ODPADY
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3.1.4.9 ZÁ¤IVKY

3.1.4.10 PNEUMATIKY
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3.1.4.11 ELEKTRO·ROT

2 Smûrnice Evropského parlamentu a Rady ã. 2002/96/ES o odpadních elektronick˘ch a elektrick˘ch zafiízeních.
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3.1.4.12 ZDRAVOTNICKÉ ODPADY

3 Platnost je podmínûna schválením novely zákona ã. 185/2001 Sb. a vyhl. ã. 383/2001 Sb.
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3.1.5 Zásady pro vytváfiení jednotné a pfiimûfiené sítû zafiízení k nakládání s odpady

Integrovan˘ systém nakládání s odpady na území Zlínského kraje bude vytváfien s vyuÏitím následujících opatfiení:

3.1.6 Podíl vyuÏívan˘ch odpadÛ
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3.1.7 Podíl odpadÛ ukládan˘ch na skládku
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3.1.8 Staré zátûÏe území (skládky) a odpadové hospodáfiství kraje 
v mimofiádn˘ch situacích
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3.1.9 Souhrn kapitoly

Závazná ãást fie‰ení Plánu odpadového hospodáfiství Zlínského kraje obsahuje pfiehled strategick˘ch cílÛ, opat-
fiení a odpovûdností jednotliv˘ch subjektÛ za jejich realizaci podle stanoven˘ch indikátorÛ a cílov˘ch hodnot. Plán
odpadového hospodáfiství kraje stanovuje zpÛsoby fie‰ení opatfiení v odpovûdnosti vefiejné správy a nástroje k pod-
pofie fie‰ení opatfiení v odpovûdnosti ostatních subjektÛ odpadového hospodáfiství kraje.

3.1.10 Pfiehled opatfiení v odpovûdnosti vefiejné správy
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Hostûtín, Hostûtín ãp. 75
zastoupená starostou Drahomírem Orsákem
IâO 00542296
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

a

2. Mûsto Bojkovice, Bojkovice, Su‰ilova ãp. 952
zastoupené Mgr. Josefem Langrem
IâO 290 807
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

II.

Na základû usnesení zastupitelstva obce Hostûtín ze dne 25. 2. 2004 ã. 11/2004 a usnesení rady
Mûsta Bojkovice ze dne 3. 3. 2004 ã. 747/33/2004 uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením
§ 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ tuto

vefiejnoprávní smlouvu

III.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bu-
dou orgány Mûsta Bojkovice namísto orgánÛ obce Hostûtín vykonávat pfienesenou pÛsobnost svû-
fienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto
smlouvou a budou tak místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce.

152/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Hostûtín
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí, ã. j. KUZL/5137/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 4. 2004.
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IV.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány Mûsta Bojkovice (odbor organizaãní a obãansk˘ch záleÏitostí) budou ve správním ob-
vodu obce Hostûtín vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce ve vûci pro-
jednávání pfiestupkÛ podle zákona ã. 200/1990 Sb. o pfiestupcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1, tohoto zákona.

V.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Hostûtín ze svého rozpoãtu
Mûstu Bojkovice pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ pfiestupkov˘ pfiípad a to jednorázovû ke kon-
ci kalendáfiního roku na základû vystavené faktury a pfiehledu pfiestupkov˘ch pfiípadÛ.

VI.
Spoleãná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou s v˘povûdní lhÛtou ‰est mûsícÛ.

2. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis, jeden stejnopis s pfiílohou obdrÏí krajsk˘ úfiad spoleãnû se Ïádostí o souhlas s jejím
uzavfiením.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení orgánÛ Obce Hostûtín a Mûsta Bojkovice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bojkovicích dne 9. 3. 2004

Drahomír Orsák, v. r. Mgr. Josef Langr, v. r.
starosta obce starosta mûsta
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec KomÀa, KomÀa ãp. 42
zastoupená starostou panem Karlem Navrátilem
IâO 207 438
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

a

2. Mûsto Bojkovice, Bojkovice, Su‰ilova ãp. 952
zastoupené Mgr. Josefem Langrem
IâO 290 807
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

II.

Na základû usnesení zastupitelstva obce KomÀa ze dne 25. 3. 2003 ã. 7/2004 a usnesení rady
Mûsta Bojkovice ze dne 3. 3. 2004 ã. 748/33/2004 uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením
§63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ tuto

vefiejnoprávní smlouvu.

III.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bu-
dou orgány Mûsta Bojkovice namísto orgánÛ obce KomÀa vykonávat pfienesenou pÛsobnost svû-
fienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto
smlouvou a budou tak místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce.

153/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí KomÀa
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/7560/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 27. 4. 2004.
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IV.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány Mûsta Bojkovice (odbor organizaãní a obãansk˘ch záleÏitostí) budou ve správním ob-
vodu obce KomÀa vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce ve vûci pro-
jednávání pfiestupkÛ podle zákona ã. 200/1990 Sb. o pfiestupcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1, tohoto zákona.

V.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec KomÀa ze svého rozpoãtu Mû-
stu Bojkovice pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ pfiestupkov˘ pfiípad a to jednorázovû ke konci
kalendáfiního roku na základû vystavené faktury a pfiehledu pfiípadÛ.

VI.
Spoleãná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou s v˘povûdní lhÛtou ‰est mûsícÛ.

2. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis, jeden stejnopis s pfiílohou obdrÏí krajsk˘ úfiad spoleãnû se Ïádostí o souhlas s jejím
uzavfiením.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení orgánÛ Obce KomÀa a Mûsta Bojkovice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bojkovicích dne 29. 3. 2004

Karel Navrátil, v. r. Mgr. Josef Langr, v. r.
starosta obce starosta mûsta
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Nezdenice, Nezdenice ãp. 72
zastoupená starostou panem Janem Janãafiíkem
IâO 291 161
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

a

2. Mûsto Bojkovice, Bojkovice, Su‰ilova ãp. 952
zastoupené Mgr. Josefem Langrem
IâO 290 807
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

II.

Na základû usnesení rady obce Nezdenice ze dne 25. 2. 2004 ã. 3/2004 a usnesení rady Mûsta
Bojkovice ze dne 3. 3. 2004 ã. 750/33 /2004 uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 63
odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ tuto

vefiejnoprávní smlouvu.

III.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bu-
dou orgány Mûsta Bojkovice namísto orgánÛ obce Nezdenice vykonávat pfienesenou pÛsobnost
svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto
smlouvou a budou tak místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce.

154/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Nezdenice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí, ã. j. KUZL/5138/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 4. 2004.
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IV.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány Mûsta Bojkovice (odbor organizaãní a obãansk˘ch záleÏitostí) budou ve správním ob-
vodu obce Nezdenice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce ve vûci
projednávání pfiestupkÛ podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1, tohoto zákona.

V.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Nezdenice ze svého rozpoãtu
Mûstu Bojkovice pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ pfiestupkov˘ pfiípad a to jednorázovû ke kon-
ci kalendáfiního roku na základû vystavené faktury a pfiehledu pfiestupkov˘ch pfiípadÛ.

VI.
Spoleãná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou s v˘povûdní lhÛtou ‰est mûsícÛ.

2. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis, jeden stejnopis s pfiílohou obdrÏí krajsk˘ úfiad spoleãnû se Ïádostí o souhlas s jejím
uzavfiením.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení orgánÛ Obce Nezdenice a Mûsta Bojkovice a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bojkovicích dne 9. 3. 2004

Jan Janãafiík, v. r. Mgr. Josef Langr, v. r.
starosta obce starosta mûsta
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Pitín, Pitín ãp. 18
zastoupená starostou panem Martinem Zále‰ákem
IâO 291 234
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

a

2. Mûsto Bojkovice, Bojkovice, Su‰ilova ãp. 952
zastoupené Mgr. Josefem Langrem
IâO 290 807
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

II.

Na základû usnesení rady obce Pitín ze dne 9. 3. 2004 ã. 157/04 a usnesení rady Mûsta Bojkovi-
ce ze dne 3. 3. 2004 ã. 746/33/2004 uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §63 odst. 1 zá-
kona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ tuto

vefiejnoprávní smlouvu.

III.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bu-
dou orgány Mûsta Bojkovice namísto orgánÛ obce Pitín vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfie-
nou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto
smlouvou a budou tak místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce.

155/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Pitín

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/6719/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 16. 4. 2004.
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IV.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány Mûsta Bojkovice (odbor organizaãní a obãansk˘ch záleÏitostí) budou ve správním ob-
vodu obce Pitín vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce ve vûci projed-
návání pfiestupkÛ podle zákona ã. 200/1990 Sb. o pfiestupcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, v roz-
sahu ustanovení § 53 odst. 1, tohoto zákona.

V.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Pitín ze svého rozpoãtu Mûstu
Bojkovice pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ pfiestupkov˘ pfiípad a to jednorázovû ke konci ka-
lendáfiního roku na základû vystavené faktury a pfiehledu pfiestupkov˘ch pfiípadÛ.

VI.
Spoleãná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou s v˘povûdní lhÛtou ‰est mûsícÛ.

2. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis, jeden stejnopis s pfiílohou obdrÏí krajsk˘ úfiad spoleãnû se Ïádostí o souhlas s jejím
uzavfiením.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení rady Obce Pitín a rady Mûsta Bojkovice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bojkovicích dne 15. 3. 2004

Martin Zále‰ák, v. r. Mgr. Josef Langr, v. r.
starosta obce starosta mûsta
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Rudice, Rudice ãp. 109
zastoupená starostou JUDr. Jifiím Gavlasem
IâO 542 270
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

a

2. Mûsto Bojkovice, Bojkovice, Su‰ilova ãp. 952
zastoupené Mgr. Josefem Langrem
IâO 290 807
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uhersk˘ Brod

II.

Na základû usnesení zastupitelstva obce Rudice ze dne 24. 3. 2004 ã. 11/2004 a usnesení rady
Mûsta Bojkovice ze dne 3. 3. 2004 ã. 749/33/2004 uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením
§ 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ tuto

vefiejnoprávní smlouvu.

III.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bu-
dou orgány Mûsta Bojkovice namísto orgánÛ obce Rudice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svû-
fienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto
smlouvou a budou tak místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce.

156/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bojkovice a obcí Rudice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí, ã. j. KUZL/7559/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 27. 4. 2004.
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IV.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány Mûsta Bojkovice budou ve správním obvodu obce Rudice vykonávat pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce ve vûci projednávání pfiestupkÛ podle zákona ã. 200/1990
Sb. o pfiestupcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1, tohoto zákona.

V.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Rudice ze svého rozpoãtu
Mûstu Bojkovice pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ pfiestupkov˘ pfiípad a to jednorázovû ke kon-
ci kalendáfiního roku na základû vystavené faktury a pfiehledu pfiestupkov˘ch pfiípadÛ.

VI.
Spoleãná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou s v˘povûdní lhÛtou ‰est mûsícÛ.

2. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis, jeden stejnopis s pfiílohou obdrÏí krajsk˘ úfiad spoleãnû se Ïádostí o souhlas s jejím
uzavfiením.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení orgánÛ Obce Rudice a Mûsta Bojkovice a pravomocné
rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bojkovicích dne 29. 3. 2004

JUDr. Jifií Gavlas, v. r. Mgr. Josef Langr, v. r.
starosta obce starosta mûsta
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Vefiejnoprávní smlouva
uzavfiená podle ustanovení § 3a zákona ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, ve spojení s ustanoveními § 66c – 66e zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, na základû usnesení rady mûsta Bystfiice pod Host˘nem ze dne 9. 3. 2004 ã. 15/36/04
a usnesení rady obce Chvalãova ze dne 5. 4. 2004 ã. 6/2004

âlánek I
Smluvní strany

1. Mûsto Bystfiice pod Host˘nem
Iâ: 00 287 113
na adrese Masarykovo námûstí 137, Bystfiice pod Host˘nem
zastoupené starostou Mgr. ZdeÀkem Pánkem
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Bystfiice pod Host˘nem, které zfií-
dilo obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 32/99 ze dne 6. fiíjna 1999 mûstskou policii,

2. Obec Chvalãov
Iâ: 00 488 895
na adrese Obfianská 145, Chvalãov
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Bystfiice pod Host˘nem
zastoupená starostou Ing. Antonínem StodÛlkou

âlánek II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 3a odst. 1 zákona ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
bude mûstská policie mûsta Bystfiice pod Host˘nem vykonávat úkoly na úseku zaji‰Èování místních
záleÏitostí vefiejného pofiádku dle § 2 zákona o obecní policii ve správním obvodu obce Chvalãov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

âlánek III
Urãení rozsahu

1. StráÏníci mûstské policie mûsta Bystfiice po Host˘nem (dále jen „stráÏníci“) budou ode dne
uzavfiení této smlouvy oprávnûni vykonávat na celém území obce Chvalãov úkoly dané zákonem
o obecní policii v plném rozsahu tohoto zákona a platn˘ch obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek obce
Chvalãov na základû písemné, v naléhav˘ch pfiípadech telefonické Ïádosti starosty ãi místosta-
rostky obce Chvalãov. V naléhav˘ch pfiípadech jsou stráÏníci oprávnûni ve správním obvodu
obce Chvalãov vykonávat úkoly dané zákonem o obecní policii rovnûÏ na základû telefonické
Ïádosti o spolupráci Policie âeské republiky nebo Ïádosti zdravotnické záchranné sluÏby.

2. StráÏníci budou oprávnûni ve správním obvodu obce Chvalãov dokonãit zákrok zapoãat˘ na
území mûsta Bystfiice pod Host˘nem.

3. StráÏníci budou ve správním obvodu obce Chvalãov oprávnûni projednávat pfiestupky uloÏe-
ním pokuty v blokovém fiízení dle § 84 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ.

157/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bystfiice pod Host˘nem a obcí Chvalãov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o obecní policii

Rozhodnutí ã. j. KUZL/8672/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 5. 2004.
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4. Obec Chvalãov vydá stráÏníkÛm písemné zmocnûní, kter˘m prokazuje oprávnûnost v˘konu
pravomoci na jejím území.

5. V˘nos pokut, uloÏen˘ch stráÏníky pfii plnûní této smlouvy, je pfiíjmem rozpoãtu mûsta Bystfiice
pod Host˘nem.

âlánek IV
ZpÛsob úhrady nákladÛ

1. Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v rozsahu stanoveném v ãl. III odst. 1 této smlouvy se obec
Chvalãov zavazuje poskytovat ze svého rozpoãtu mûstu Bystfiici pod Host˘nem na jeho úãet
ã. 27-1477670217/0100 pfiíspûvek na úhradu nákladÛ, jehoÏ v˘‰e bude vycházet z pau‰ální
úhrady mzdov˘ch nákladÛ za práci stráÏníkÛ pfii dohodnuté sazbû 170,– Kã za jednu hodinu
práce jednoho stráÏníka a úhrady nákladÛ na pouÏití motorového vozidla ve v˘‰i dle zákona
ã. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Zji‰tûná ãástka pak bude
sníÏena o ãástku rovnající se souhrnu blokov˘ch pokut na místû zaplacen˘ch, které stráÏníci
v daném období uloÏili pfii plnûní úkolÛ v rozsahu stanoveném v ãl. III odst. 1 této smlouvy.

2. Pfiíspûvek bude hrazen ãtvrtletnû na základû faktury vystavené mûstem Bystfiicí pod Host˘nem
vÏdy nejpozdûji do tfiicátého dne následujícího ãtvrtletí. Pfiílohou kaÏdé faktury bude v˘kaz ob-
sahující pfiehled dnÛ a hodin, v nichÏ byly stráÏníky plnûny úkoly dle této smlouvy, charakter
tûchto úkolÛ, vzdálenost ujetá pfii plnûní jednotliv˘ch úkolÛ motorov˘mi vozidly, jméno osoby,
která podala Ïádost o provedení jednotliv˘ch úkolÛ, a ãástku rovnající se souhrnu blokov˘ch
pokut zaplacen˘ch na místû v daném období.

âlánek V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2005.

âlánek VI
Spoleãná ustanovení

1. Mûsto Bystfiice pod Host˘nem povede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏ-
bu, související s v˘konem ãinnosti podle ãlánku III. smlouvy.

2. Smluvní strany zvefiejní tuto vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfied-
ních deskách sv˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch úfiadÛ infor-
maci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí po dvou vy-
hotoveních a jeden stejnopis této smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spo-
lu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uzavfiením této
smlouvy za‰le Krajskému úfiadu mûsto Bystfiice pod Host˘nem.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení rady mûsta Bystfiice pod Host˘nem a rady obce Chvalãov
a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení
smlouvy.

V Bystfiici pod Host˘nem dne 10. 3. 2004 V Chvalãovû dne 5. 4. 2004

Mgr. Zdenûk Pánek, v. r. Ing.Antonín StodÛlka, v. r.
mûsto Bystfiice pod Host˘nem obec Chvalãov
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158/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bystfiice pod Host˘nem a obcí Loukov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/4292/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 4. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená podle § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ na základû
usnesení rady mûsta Bystfiice pod Host˘nem ze dne 3. 11. 2003 ã. 6/26/03 a usnesení zastupitelstva
obce Loukov ze dne 17. 12. 2003 ã. 07/2003

âlánek I
Smluvní strany

1. Mûsto Bystfiice pod Host˘nem
adresa mûstského úfiadu Masarykovo námûstí 137, Bystfiice pod Host˘nem
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Bystfiice pod Host˘nem
zastoupené starostou Mgr. ZdeÀkem Pánkem

2. Obec Loukov
adresa obecního úfiadu Loukov 199
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Bystfiice pod Host˘nem
zastoupená starostou ZdeÀkem Mikulíkem

âlánek II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude
mûstsk˘ úfiad mûsta Bystfiice pod Host˘nem vykonávat pfienesenou pÛsobnost namísto obecního
úfiadu obce Loukov v rozsahu uvedeném v ãlánku III této smlouvy.

âlánek III
Urãení rozsahu

1. Mûstsk˘ úfiad mûsta Bystfiice pod Host˘nem bude vykonávat ve správním obvodu obce Lou-
kov pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon“).

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Bystfiice pod Host˘nem místnû pfiíslu‰n˘mi
správními orgány v fiízeních pro správní obvod obce Loukov.

3. Náklady fiízení, hrazené pfii plnûní této smlouvy podle § 79 zák. ã. 200/1990 Sb., jsou pfiíjmem
rozpoãtu mûsta Bystfiice pod Host˘nem.

4. V˘nos pokut, uloÏen˘ch orgány mûsta Bystfiice pod Host˘nem pfii plnûní této smlouvy, je pfiíj-
mem rozpoãtu pfii plnûní této smlouvy.
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âlánek IV
ZpÛsob úhrady nákladÛ

1. Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Loukov ze svého rozpoãtu mû-
stu Bystfiici pod Host˘nem na jeho úãet ã. 27-1477670217/0100 pfiíspûvek na úhradu nákladÛ ve
v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ projednan˘ pfiestupek.
Projednáním pfiestupku dle pfiedchozí vûty strany rozumí úkony poãínající oznámením pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku, tedy odloÏením vûci dle § 66 zákona, postoupením vûci
dle § 71 zákona, zastavením fiízení po zahájení fiízení dle § 76 zákona, uloÏením pokuty v blo-
kovém fiízení ãi vydáním jiného rozhodnutí o pfiestupku v pfiíslu‰ném správním fiízení.
Pfiíspûvek lze vyúãtovat aÏ po vyfiízení pfiestupku.V pfiípadû vydání rozhodnutí o pfiestupku lze
pfiíspûvek vyúãtovat aÏ po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V pfiípadû, Ïe do‰lo ze strany orgánÛ mûsta Bystfiice pod Host˘nem k postoupení vûci jinému
správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona, poskytne obec Loukov ze svého rozpoãtu mûstu Bys-
tfiici pod Host˘nem na jeho úãet pfiíspûvek na úhradu nákladÛ ve v˘‰i 50,– Kã.

2. Pfiíspûvek bude hrazen pololetnû na základû faktury vystavené mûstem Bystfiicí pod Host˘nem
vÏdy nejpozdûji do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí pfiedcházejícího roku. Pfií-
lohou kaÏdé faktury bude v˘kaz projednan˘ch pfiestupkÛ a v˘kaz pfiestupkÛ, které byly po-
stoupeny jinému správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona.

âlánek V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006.

âlánek VI
Spoleãná ustanovení

1. Mûsto Bystfiice pod Host˘nem povede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏ-
bu, související s v˘konem ãinnosti podle ãlánku III. smlouvy.

2. Smluvní strany zvefiejní tuto vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfied-
ních deskách sv˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch úfiadÛ infor-
maci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí po dvou vy-
hotoveních a jeden stejnopis této smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spo-
lu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uzavfiením této
smlouvy za‰le Krajskému úfiadu mûsto Bystfiice pod Host˘nem.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení rady mûsta Bystfiice pod Host˘nem a zastupitelstva obce
Loukov a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uza-
vfiení smlouvy.

V Bystfiici pod Host˘nem dne 2. 12. 2003 V Loukovû dne 18. 12. 2003

Mgr. Zdenûk Pánek, v. r. Zdenûk Mikulík, v. r.
mûsto Bystfiice pod Host˘nem obec Loukov
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159/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bystfiice pod Host˘nem a obcí Slavkov pod Host˘nem

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/4291/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 4. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená podle § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ na základû
usnesení rady mûsta Bystfiice pod Host˘nem ze dne 3. 11. 2003 ã. 6/26/03 a usnesení zastupitelstva
obce Slavkov pod Host˘nem ze dne 29. 12. 2003 ã. 4/48/2003

âlánek I
Smluvní strany

1. Mûsto Bystfiice pod Host˘nem
adresa mûstského úfiadu Masarykovo námûstí 137, Bystfiice pod Host˘nem
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Bystfiice pod Host˘nem
zastoupené starostou Mgr. ZdeÀkem Pánkem

2. Obec Slavkov pod Host˘nem
adresa obecního úfiadu Slavkov pod Host˘nem 14, po‰ta Bystfiice pod Host˘nem
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Bystfiice pod Host˘nem
zastoupená starostou Janem Mik‰íkem

âlánek II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude
mûstsk˘ úfiad mûsta Bystfiice pod Host˘nem vykonávat pfienesenou pÛsobnost namísto obecního
úfiadu obce Slavkov pod Host˘nem v rozsahu uvedeném v ãlánku III této smlouvy.

âlánek III
Urãení rozsahu

1. Mûstsk˘ úfiad mûsta Bystfiice pod Host˘nem bude vykonávat ve správním obvodu obce Slav-
kov pod Host˘nem pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon“).

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Bystfiice pod Host˘nem místnû pfiíslu‰n˘mi
správními orgány v fiízeních pro správní obvod obce Slavkov pod Host˘nem.

3. Náklady fiízení, hrazené pfii plnûní této smlouvy podle § 79 zák. ã. 200/1990 Sb., jsou pfiíjmem
rozpoãtu mûsta Bystfiice pod Host˘nem.

4. V˘nos pokut, uloÏen˘ch orgány mûsta Bystfiice pod Host˘nem pfii plnûní této smlouvy, je pfiíj-
mem rozpoãtu pfii plnûní této smlouvy.
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âlánek IV
ZpÛsob úhrady nákladÛ

1. Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Slavkov pod Host˘nem ze své-
ho rozpoãtu mûstu Bystfiici pod Host˘nem na jeho úãet ã. 27-1477670217/0100 pfiíspûvek na
úhradu nákladÛ ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ projednan˘ pfiestupek.
Projednáním pfiestupku dle pfiedchozí vûty strany rozumí úkony poãínající oznámením pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku, tedy odloÏením vûci dle § 66 zákona, postoupením vûci
dle § 71 zákona, zastavením fiízení po zahájení fiízení dle § 76 zákona, uloÏením pokuty v blo-
kovém fiízení ãi vydáním jiného rozhodnutí o pfiestupku v pfiíslu‰ném správním fiízení.
Pfiíspûvek lze vyúãtovat aÏ po vyfiízení pfiestupku.V pfiípadû vydání rozhodnutí o pfiestupku lze
pfiíspûvek vyúãtovat aÏ po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V pfiípadû, Ïe do‰lo ze strany orgánÛ mûsta Bystfiice pod Host˘nem k postoupení vûci jinému
správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona, poskytne obec Slavkov pod Host˘nem ze svého roz-
poãtu mûstu Bystfiici pod Host˘nem na jeho úãet pfiíspûvek na úhradu nákladÛ ve v˘‰i 50,– Kã.

2. Pfiíspûvek bude hrazen pololetnû na základû faktury vystavené mûstem Bystfiicí pod Host˘nem
vÏdy nejpozdûji do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí pfiedcházejícího roku. Pfií-
lohou kaÏdé faktury bude v˘kaz projednan˘ch pfiestupkÛ a v˘kaz pfiestupkÛ, které byly po-
stoupeny jinému správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona.

âlánek V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006.

âlánek VI
Spoleãná ustanovení

1. Mûsto Bystfiice pod Host˘nem povede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏ-
bu, související s v˘konem ãinnosti podle ãlánku III. smlouvy.

2. Smluvní strany zvefiejní tuto vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfied-
ních deskách sv˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch úfiadÛ infor-
maci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí po dvou vy-
hotoveních a jeden stejnopis této smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spo-
lu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uzavfiením této
smlouvy za‰le Krajskému úfiadu mûsto Bystfiice pod Host˘nem.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení rady mûsta Bystfiice pod Host˘nem a zastupitelstva obce
Slavkov pod Host˘nem a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení
souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bystfiici pod Host˘nem dne 2. 12. 2003 V Slavkovû pod Host˘nem dne 5. 1. 2004

Mgr. Zdenûk Pánek, v. r. Jan Mik‰ík, v. r.
mûsto Bystfiice pod Host˘nem obec Slavkov pod Host˘nem
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160/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Fry‰ták a obcí Lukov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10348/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 27. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady mûsta Fry‰táku ã. R 22/2003 – bod 8 ze dne 18. 12. 2003 uzavírají ní-
Ïe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1. Mûsto Fry‰ták
Sídlo: nám. Míru 43, 763 16 Fry‰ták
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00283916
DIâ: ---
Zastoupené: Mgr. Lubomírem DoleÏelem, starostou mûsta
Bankovní spojení: Komerãní banka, a. s., poboãka Zlín
â. ú.: 19-3724-661/0100

2. Obec Lukov
Sídlo: K LÛãkám 350, 763 17 Lukov
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00284173
DIâ: ---
Zastoupená: Ing. Karlem Bene‰em, starostou obce

– pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností statutárního mûsta Zlína

II.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Mûsto
Fry‰ták namísto Obecního úfiadu obce Lukov vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zvlá‰t-
ními zákony obecnímu úfiadu obce. Na základû této smlouvy bude Mûsto Fry‰ták místnû pfiíslu‰-
n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu obce Lukov.

III.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1) Mûsto Fry‰ták bude vykonávat ve správním obvodu obce Lukov pfienesenou pÛsobnost podle
ustanovení § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

2) Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Fry‰táku místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízeních pro správní obvod obce Lukov.
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3) Správní poplatky vybírané Mûstem Fry‰ták pfii plnûní této smlouvy jsou, v souladu s ust. § 7
odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, v platném
znûní, pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Fry‰ták.

4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstem Fry‰ták pfii plnûní této smlouvy je, v souladu s ust. § 7 odst. 1
písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, v platném znûní,
pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Fry‰ták.

IV.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Lukov ze svého rozpoãtu Mû-
stu Fry‰táku na jeho úãet uveden˘ v ãlánku I. této smlouvy pfiíspûvek, kter˘ se rovná úhradû ná-
kladÛ na celkov˘ poãet projednávan˘ch pfiestupkÛ za pfiíslu‰n˘ rok. Smluvnû dohodnutá v˘‰e pfiís-
pûvku na jeden pfiestupek ãiní 800,— Kã (slovy: osmset korun ãesk˘ch). Pfiíspûvek obec uhradí na
základû faktury vystavené Mûstem Fry‰ták do 14 dnÛ po doruãení pfiíslu‰né faktury obci.Tato fak-
tura bude vystavena na konci období, na které je smlouva uzavfiena. Faktura bude obsahovat po-
ãet správních fiízení projednan˘ch na základû této smlouvy.

V.
Doba trvání smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou.
2) Smluvní strany mohou ukonãit tuto smlouvu jednostrannû písemnou v˘povûdí bez udání dÛ-

vodu. V˘povûdní lhÛta ãiní 1 mûsíc a zaãíná bûÏet prvním dnem mûsíce následujícího po doru-
ãení v˘povûdi druhé smluvní stranû.

3) Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení
souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

VI.
Spoleãná ustanovení

1) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje. Îádost o zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ
kraje za‰le Krajskému úfiadu Mûsto Fry‰ták.

2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

3) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, pfiiãemÏ dva stejnopisy obdrÏí Mûsto Fry‰ták,
1 stejnopis obdrÏí obec Lukov a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou obdrÏí Kraj-
sk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uza-
vfiením této smlouvy za‰le Krajskému úfiadu Mûsto Fry‰ták.

4) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Fry‰táku a Rady obce Lukov a pravomocné
rozhodnutí Krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

5) Vefiejnoprávní smlouvu lze zmûnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavfiení takové
dohody je tfieba souhlasu Krajského úfiadu Zlínského kraje.

Ve Fry‰táku dne 22. 1. 2004 V Lukovû dne 22. 1. 2004

Mgr. Lubomír DoleÏel, v. r. Ing. Karel Bene‰, v. r.
starosta mûsta starosta obce
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161/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Horní Lideã a obcí Laãnov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/5941/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 9. 4. 2004.

VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základû usnesení Rady obce Horní Lideã ze dne 20. 1. 2004, ã. 15. 1. 2. a usnesení Zastupi-
telstva obce Laãnov ze dne 27. 2. 2004, ã. usn. 177/11 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

1. Obec Horní Lideã
se sídlem Horní Lideã 292, PSâ: 756 12
IâO: 00303780
zastoupena p. Josefem Tkadlecem, starostou obce
bankovní spojení: Komerãní banka, a. s., poboãka Vsetín
ã. ú.: 4921-851/0100
obec s roz‰ífienou pÛsobností
(dále jen obec Horní Lideã)

2. Obec Laãnov
se sídlem Laãnov 158, PSâ: 756 12
IâO: 00303968
zastoupena Ing. Miroslavem Trãkou, starostou obce
bankovní spojení: âeská spofiitelna, a. s., poboãka Horní Lideã
ã. ú.: 1761000309/0800
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Horní Lideã
(dále jen obec Laãnov)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou
orgány obce Horní Lideã namísto orgánÛ obce Laãnov vykonávat pfienesenou pÛsobnost svû-
fienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Laãnov v rozsahu vymeze-
ném touto smlouvou.

2. Na základû této smlouvy budou orgány obce Horní Lideã místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízení uvedeném v ãl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Laãnov.
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3. Správní poplatky vybírané Obecním úfiadem v Horní Lidãi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíj-
mem rozpoãtu obce Horní Lideã.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Obecním úfiadem v Horní Lidãi pfii plnûní této smlouvy, jakoÏ i nákla-
dy fiízení, jsou pfiíjmem rozpoãtu obce Horní Lideã.

II.

Orgány obce Horní Lideã budou vykonávat namísto orgánÛ obce Laãnov v jejím správním ob-
vodu pfienesenou pÛsobnost podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, spoãívající v projednávání pfiestupkÛ ve správním fiízení podle § 53 tohoto zákona, vãetnû vy-
máhání vydan˘ch rozhodnutí zákonem stanoven˘mi zpÛsoby.

Jedná se o pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfiestup-
ky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky proti ma-
jetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vyhledávání,
ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod
a lázeÀsk˘ch míst.

III.

Za v˘kon pfienesené pÛsobnosti v urãeném rozsahu uhradí obec Laãnov obci Horní Lideã
tyto náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti:

1. âástku Kã 1. 100,– za jeden tzv. „projednan˘ pfiípad“. Projednan˘m pfiípadem strany smlouvy
rozumí pfiípad, ve kterém budou uãinûny úkony poãínající od doby doruãení oznámení o pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku (tj. odloÏením vûci dle § 66 z. ã. 200/1990 Sb., v platném
znûní, postoupením vûci dle § 71 z. ã. 200/1990 Sb., v platném znûní, nebo dnem právní moci roz-
hodnutí o pfiestupku. V pfiípadû, Ïe proti rozhodnutí o pfiestupku bude podáno odvolání, je pfií-
pad vyfiízen aÏ dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. Skuteãnû vynaloÏené náklady na dokazování ve smyslu z. ã. 71/1967 Sb., správní fiád, v platném
znûní, a z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, v platném znûní. Jedná se zejména o tyto náklady: ná-
hrada hotov˘ch v˘dajÛ a mzdy svûdkovi, náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnutí odmûny znal-
ci, skuteãnû vynaloÏené náklady na ohledání místa nebo vûci, náklady na cestovné a stravné.

3. Náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnuté odmûny tlumoãníkÛm.

Náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti bude obec Laãnov hradit ãtvrtletnû, a to na
základû faktur vystaven˘ch obcí Horní Lideã po skonãení pfiíslu‰ného kalendáfiního ãtvrtletí. Sou-
ãástí faktur bude soupis odloÏen˘ch vûcí, postoupen˘ch vûcí a pravomocnû skonãen˘ch fiízení
o pfiestupku s uvedením ãísla jednacího pfiestupkového spisu a vyúãtování nákladÛ dle ãl. III. bod
2 a 3. V pfiípadû pochybností o v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ dle ãl. III. bod 2 a 3 má obec
Laãnov právo vyÏádat si od obce Horní Lideã doloÏení dokladÛ prokazujících jejich v˘‰i. Faktury
jsou splatné do 14 dnÛ ode dne doruãení.
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IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurãitou s úãinností ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlín o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci. Platnost smlouvy lze
ukonãit:
– dohodou smluvních stran k urãitému datu
– písemnou v˘povûdí smluvní strany, a to bez udání dÛvodu
V˘povûdní lhÛta ãiní 6 mûsícÛ a poãíná bûÏet prvním dnem mûsíce následujícího po doruãení
v˘povûdi druhé smluvní stranû
– odstoupením od smlouvy
Pokud nûkterá ze smluvních stran podstatnû poru‰í povinnosti z této smlouvy vypl˘vající, má
druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí b˘t doruãeno druhé smluvní stranû.
V pfiípadû, Ïe nûkterá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smlouva se ru‰í dnem do-
ruãení odstoupení.
Pro úãely této smlouvy se za podstatné její poru‰ení povaÏuje zejména:
obec Francova Lhota bude déle jak 30 dnÛ v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou vyú-
ãtovány náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti za dané ãtvrtletí.

2. Obec Laãnov pfiedá do 10 dnÛ ode dne uzavfiení této smlouvy obci Horní Lideã ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinnosti podle ãl. II. této smlouvy. Obec Horní Lideã po-
vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností
podle ãl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Zlínské-
ho kraje ke zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí
Obec Horní Lideã, jeden stejnopis obdrÏí obec Laãnov a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlou-
vy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením ve-
fiejnoprávní smlouvy.

6. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Horní Lideã a Zastupitelstva obce Laãnov
a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení
smlouvy.

V Horní Lidãi dne 28. 1. 2004 V Laãnovû dne 27. 2. 2004

Josef Tkadlec, v. r. Ing. Miroslav Trãka, v. r.
starosta obce Horní Lideã starosta obce Laãnov
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162/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Horní Lideã a obcí Vala‰ská Senice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/5943/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 9. 4. 2004.

VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základû usnesení Rady obce Horní Lideã ze dne 20. 1. 2004, ã 15. 1. 4. a usnesení Zastupitel-
stva obce Vala‰ská Senice ze dne 6. 3. 2004, ã. usn. 04. 16. 7. uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnoprávní smlouvu:

1. Obec Horní Lideã
se sídlem Horní Lideã 292, PSâ: 756 12
IâO: 00303780
zastoupena p. Josefem Tkadlecem, starostou obce
bankovní spojení: Komerãní banka, a. s., poboãka Vsetín
ã. ú.: 4921-851/0100
obec s roz‰ífienou pÛsobností
(dále jen obec Horní Lideã)

2. Obec Vala‰ská Senice
se sídlem Vala‰ská Senice 145, PSâ: 756 14
IâO: 00635774
zastoupena p. Pavlem Novosádem, starostou obce
bankovní spojení: âeská spofiitelna, a. s. Horní Lideã
ã. ú.: 1761001379/0800
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Horní Lideã
(dále jen obec Vala‰ská Senice)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou
orgány obce Horní Lideã namísto orgánÛ obce Vala‰ská Senice vykonávat pfienesenou pÛsob-
nost svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Vala‰ská Senice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základû této smlouvy budou orgány obce Horní Lideã místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízení uvedeném v ãl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Vala‰ská Senice.
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3. Správní poplatky vybírané Obecním úfiadem v Horní Lidãi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíj-
mem rozpoãtu obce Horní Lideã.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Obecním úfiadem v Horní Lidãi pfii plnûní této smlouvy, jakoÏ i nákla-
dy fiízení, jsou pfiíjmem rozpoãtu obce Horní Lideã.

II.

Orgány obce Horní Lideã budou vykonávat namísto orgánÛ obce Vala‰ská Senice v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, spoãívající v projednávání pfiestupkÛ ve správním fiízení podle § 53 tohoto záko-
na, vãetnû vymáhání vydan˘ch rozhodnutí zákonem stanoven˘mi zpÛsoby.

Jedná se o pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfiestup-
ky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky proti ma-
jetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vyhledávání,
ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod
a lázeÀsk˘ch míst.

III.

Za v˘kon pfienesené pÛsobnosti v urãeném rozsahu uhradí obec Vala‰ská Senice obci Horní
Lideã tyto náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti:

1. âástku Kã 1. 100,– za jeden tzv. „projednan˘ pfiípad“. Projednan˘m pfiípadem strany smlouvy
rozumí pfiípad, ve kterém budou uãinûny úkony poãínající od doby doruãení oznámení o pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku (tj. odloÏením vûci dle § 66 z. ã. 200/1990 Sb., v platném
znûní, postoupením vûci dle § 71 z. ã. 200/1990 Sb., v platném znûní, nebo dnem právní moci roz-
hodnutí o pfiestupku. V pfiípadû, Ïe proti rozhodnutí o pfiestupku bude podáno odvolání, je pfií-
pad vyfiízen aÏ dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. Skuteãnû vynaloÏené náklady na dokazování ve smyslu z. ã. 71/1967 Sb., správní fiád, v platném
znûní, a z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, v platném znûní. Jedná se zejména o tyto náklady: ná-
hrada hotov˘ch v˘dajÛ a mzdy svûdkovi, náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnutí odmûny znal-
ci, skuteãnû vynaloÏené náklady na ohledání místa nebo vûci, náklady na cestovné a stravné.

3. Náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnuté odmûny tlumoãníkÛm.

Náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti bude obec Vala‰ská Senice hradit ãtvrtletnû,
a to na základû faktur vystaven˘ch obcí Horní Lideã po skonãení pfiíslu‰ného kalendáfiního ãtvrt-
letí. Souãástí faktur bude soupis odloÏen˘ch vûcí, postoupen˘ch vûcí a pravomocnû skonãen˘ch fií-
zení o pfiestupku s uvedením ãísla jednacího pfiestupkového spisu a vyúãtování nákladÛ dle ãl. III.
bod 2 a 3. V pfiípadû pochybností o v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ dle ãl. III. bod 2 a 3 má
obec Vala‰ská Senice právo vyÏádat si od obce Horní Lideã doloÏení dokladÛ prokazujících jejich
v˘‰i. Faktury jsou splatné do 14 dnÛ ode dne doruãení.



âástka 4/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 278

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurãitou s úãinností ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlín o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci. Platnost smlouvy lze
ukonãit:
– dohodou smluvních stran k urãitému datu
– písemnou v˘povûdí smluvní strany, a to bez udání dÛvodu
V˘povûdní lhÛta ãiní 6 mûsícÛ a poãíná bûÏet prvním dnem mûsíce následujícího po doruãení
v˘povûdi druhé smluvní stranû
– odstoupením od smlouvy
Pokud nûkterá ze smluvních stran podstatnû poru‰í povinnosti z této smlouvy vypl˘vající, má
druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí b˘t doruãeno druhé smluvní stranû.
V pfiípadû, Ïe nûkterá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smlouva se ru‰í dnem do-
ruãení odstoupení.
Pro úãely této smlouvy se za podstatné její poru‰ení povaÏuje zejména:
obec Vala‰ská Senice bude déle jak 30 dnÛ v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou vyú-
ãtovány náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti za dané ãtvrtletí.

2. Obec Vala‰ská Senice pfiedá do 10 dnÛ ode dne uzavfiení této smlouvy obci Horní Lideã ve‰ke-
rou spisovou agendu související s v˘konem ãinnosti podle ãl. II. této smlouvy. Obec Horní Li-
deã povede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem
ãinností podle ãl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Zlínské-
ho kraje ke zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Horní
Lideã, jeden stejnopis obdrÏí obec Vala‰ská Senice a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

6. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Horní Lideã a Zastupitelstva obce Vala‰ská
Senice a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uza-
vfiení smlouvy.

V Horní Lidãi dne 28. 1. 2004 Ve Vala‰ské Senici dne 8. 3. 2004

Josef Tkadlec, v. r. Pavel Novosád, v. r.
starosta obce Horní Lideã starosta obce Vala‰ská Senice
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Bafiice-Velké Tû‰any, ze dne 29. 4. 2004, a usnesení
Rady mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Bafiice-Velké Tû‰any
zastoupená starostou obce Josefem Odstrãilem
Adresa: Obecní úfiad Bafiice-Velké Tû‰any, Bafiice ã. p. 68, 767 01 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287024
(dále jen Obec Bafiice-Velké Tû‰any)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Bafiice-Velké Tû‰any
v jejím správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfie-
stupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

163/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Bafiice-Velké Tû‰any

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/12434/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 19. 8. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní Obvod obce Bafiice-Velké Tû‰any.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Bafiice-Velké Tû‰any ze svého
rozpoãtu Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100,
var. symbol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Ko-
misí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Bafiice-Velké Tû‰any
vyúãtování pfiestupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Bafii-
ce-Velké Tû‰any se zavazuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Bafiice-Velké Tû‰any pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰ke-
rou spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ
vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností
podle ãl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Bafii-
ce-Velké Tû‰any, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní
smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením
vefiejnoprávní smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Bafiice-Velké Tû‰any a usnesení Ra-
dy mûsta KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 1. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Josef Odstrãil, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Bafiice-Velké Tû‰any
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164/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Honûtice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10132/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Honûtice, ze dne 10. 3. 2004, ã. 2/2004 a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Honûtice
zastoupená starostou obce Milanem Pfiikrylem
Adresa: Obecní úfiad Honûtice, ã. p. 73, 768 13 Litenãice
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 47930276
(dále jen Obec Honûtice)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Honûtice v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Honûtice.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Honûtice ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Honûtice vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Honûtice se zavazu-
je uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Honûtice pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
du informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Honû-
tice, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Honûtice a usnesení Rady mûsta KromûfiíÏe
o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského
kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 1. 3. 2004 V Honûticích dne 24. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Milan Pfiikryl, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Honûtice
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Jarohnûvice, ze dne 27. 2. 2004, ã. 29/7/04 a usnesení
Rady mûsta KromûfiíÏe, ze dne 2. 9. 2004, ã. 1/40-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Jarohnûvice
zastoupená starostou obce Pavlem Husafiíkem
Adresa: Obecní úfiad Jarohnûvice, ã. p. 83, 768 01 Jarohnûvice
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 544515
(dále jen Obec Jarohnûvice)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Jarohnûvice v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

165/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Jarohnûvice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10133/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Jarohnûvice.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Jarohnûvice ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Jarohnûvice vyúãtování
pfiestupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Jarohnûvice se za-
vazuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Jarohnûvice pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spiso-
vou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle
ãl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Jaro-
hnûvice, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Jarohnûvice a usnesení Rady mûsta
KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 9. 3. 2004 V Jarohnûvicích dne 6. 4. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r Pavel Husafiík, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Jarohnûvice
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166/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Kostelany

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10134/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Kostelany, ze dne 29. 4. 2004, ã. 13/4 a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Kostelany
zastoupená starostou obce Janem Petfiíkem
Adresa: Obecní úfiad Kostelany, Kostelany 129, 767 01 KromûfiíÏ,
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 00287253
(dále jen Obec Kostelany)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 01 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Kostelany v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod obce Kostelany.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Kostelany ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Kostelany vyúãtování
pfiestupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Kostelany se za-
vazuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Kostelany pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spiso-
vou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle
ãl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Koste-
lany, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílo-
hou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Kostelany a usnesení Rady mûsta
KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 9. 3. 2004 V Kostelanech dne 29. 4. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Jan Petfiík, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Kostelany
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Lubná ze dne 1. 4. 2004, ã. 4/2004 a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Lubná
zastoupená starostou obce Ing. Otou ·krabalem
Adresa: Obecní úfiad Lubná, ã. p. 177, 767 01 KromûfiíÏ,
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287458
(dále jen Obec Lubná)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Lubná v jejím správ-
ním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

167/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Lubná
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13422/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 10. 7. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Lubná.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Lubná ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Lubná vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Lubná se zavazuje
uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Lubná pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Lubná,
jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Lubná a usnesení Rady mûsta Kro-
mûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 10. 3. 2004 V Lubné dne 10. 5. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Ing. Ota ·krabal, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Lubná
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168/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Nová Dûdina

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10136/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Nová Dûdina, ze dne 25. 2. 2003, ã. 2/02/2003 a usne-
sení Rady mûsta KromûfiíÏe, ze dne 13. 3. 2003, ã. 180-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tu-
to vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Nová Dûdina
zastoupená starostkou obce Marií Musilovou
Adresa: Obecní úfiad Nová Dûdina, 768 21 Kvasice
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287555
(dále jen Obec Nová Dûdina)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Nová Dûdina v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Nová Dûdina.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Nová Dûdina ze svého rozpo-
ãtu Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var.
symbol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Nová Dûdina vyúãtování
pfiestupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Nová Dûdina se
zavazuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Nová Dûdina pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle
ãl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Nová
Dûdina, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.
Zastupitelstva obce Nová Dûdina a usnesení Rady mûsta KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením té-
to smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu
k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 10. 3. 2004 V Nové Dûdinû dne 24. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Marie Musilová, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starostka obce Nová Dûdina



Strana 297 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 4/2004

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Lutopecny, ze dne 10. 3. 2003, ã. 56/2003 a usnesení
Rady mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Lutopecny
zastoupená starostou obce Josefem Bazalkou
Adresa: Obecní úfiad Lutopecny, ã. p. 1, 767 01 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 00287474
(dále jen Obec Lutopecny)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Lutopecny v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

169/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Lutopecny

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10135/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Lutopecny.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Lutopecny ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Lutopecny vyúãtování
pfiestupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Lutopecny se za-
vazuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Lutopecny pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spiso-
vou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle
ãl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Luto-
pecny, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílo-
hou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Lutopecny a usnesení Rady mûsta
KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 10. 3. 2004 V Lutopecnách 24. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Josef Bazalka, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Lutopecny
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170/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Rataje
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10138/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Rataje, ze dne 27. 4. 2004, ã. 141/2004 a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Rataje
zastoupená starostou obce Antonínem ¤íkovsk˘m
Adresa: Obecní úfiad Rataje, Rataje ã. p. 139, PSâ 768 12
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 00287679
(dále jen Obec Rataje)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Rataje v jejím správ-
ním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Rataje.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Rataje ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj. v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Rataje vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Rataje se zavazuje
uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Rataje pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Rataje,
jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Rataje a usnesení Rady mûsta Kro-
mûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 10. 3. 2003 V Ratajích dne 27. 4. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Antonín ¤íkovsk ,̆ v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Rataje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady obce Ro‰tín, ze dne 7. 4. 2004, a usnesení Rady mûsta KromûfiíÏe, ze
dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Ro‰tín
zastoupená starostou obce Radovanem Manem
Adresa: Obecní úfiad Ro‰tín, ã. p. 450, PSâ 768 03
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287695
(dále jen Obec Ro‰tín)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Ro‰tín v jejím správ-
ním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘-ch míst.

171/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Ro‰tín
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10140/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Ro‰tín.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Ro‰tín ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Ro‰tín vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Ro‰tín se zavazuje
uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Ro‰tín pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Ro‰tín,
jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Ro‰tín a usnesení Rady mûsta KromûfiíÏe
o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského
kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 10. 3. 2004 V Ro‰tínû dne 7. 4. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Radovan Man, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Ro‰tín
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172/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Ska‰tice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10143/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Ska‰tice, ze dne 17. 2. 2004, ã. 09 a usnesení Rady mûs-
ta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnopráv-
ní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Ska‰tice
zastoupená starostou obce Richardem Novákem
Adresa: Obecní úfiad Ska‰tice, ã. p. 113, 767 01 KromûfiíÏ,
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 00488909
(dále jen Obec Ska‰tice)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Ska‰tice v jejím správ-
ním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Ska‰tice.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Ska‰tice ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Ska‰tice vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Ska‰tice se zavazuje
uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Ska‰tice pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Ska‰ti-
ce, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Ska‰tice a usnesení Rady mûsta Kro-
mûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 10. 3. 2004 Ve Ska‰ticích dne 24. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Richard Novák, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Ska‰tice
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Sobûsuky ze dne 3. 3. 2003, ã. 3/2003 a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Sobûsuky
zastoupená starostkou obce Vilmou Prchalovou
Adresa: Obecní úfiad Sobûsuky, ã. p. 23, 768 02 Zdounky
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287741
(dále jen Obec Sobûsuky)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Sobûsuky v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

173/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Sobûsuky

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10144/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Sobûsuky.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Sobûsuky ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Sobûsuky vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Sobûsuky se zavazu-
je uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Sobûsuky pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Sobû-
suky, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílo-
hou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Sobûsuky a usnesení Rady mûsta
KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 10. 3. 2004 V Sobûsukách dne 23. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Vilma Prchalová, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starostka obce Sobûsuky
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174/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí ·ele‰ovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10146/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 7. 9. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce ·ele‰ovice, ze dne 6. 4. 2004, ã. 5 a usnesení Rady mûs-
ta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnopráv-
ní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec ·ele‰ovice
zastoupená starostou obce Antonínem Vrzalem
Adresa: Obecní úfiad ·ele‰ovice, ã. p. 93, 767 01 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 70890587
(dále jen Obec ·ele‰ovice)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce ·ele‰ovice v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce ·ele‰ovice.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec ·ele‰ovice ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci ·ele‰ovice vyúãtování
pfiestupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec ·ele‰ovice se za-
vazuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec ·ele‰ovice pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spiso-
vou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl.
II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec ·ele‰o-
vice, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílo-
hou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce ·ele‰ovice a usnesení Rady mûsta
KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 12. 3. 2004 V ·ele‰ovicích dne 12. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Antonín Vrzal, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce ·ele‰ovice
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Troubky-Zdislavice, ze dne 20. 3. 2003, ã. 3 a usnesení
Rady mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Troubky-Zdislavice
zastoupená starostou obce Franti‰kem âechem
Adresa: Obecní úfiad Troubky-Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Zdounky
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287822
(dále jen Obec Troubky-Zdislavice)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Troubky-Zdislavice
v jejím správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfie-
stupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

175/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Troubky-Zdislavice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10147/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Ttroubky-Zdislavice.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Troubky-Zdislavice ze svého
rozpoãtu Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100,
var. symbol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Ko-
misí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj. v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Troubky-Zdislavice vy-
úãtování pfiestupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Troub-
ky-Zdislavice se zavazuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Troubky-Zdislavice pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰ke-
rou spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ
vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností
podle ãl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Troub-
ky-Zdislavice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Troubky-Zdislavice a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 12. 3. 2004 V Troubkách-Zdislavicích dne 23. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Franti‰ek âech, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Troubky-Zdislavice
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176/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Vrbka
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10148/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Vrbka, ze dne 1. 4. 2004, ã. 14/V7/04 a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Vrbka
zastoupená starostkou obce Bronislavou ·evãíkovou
Adresa: Obecní úfiad Vrbka, ã. p. 69, PSâ 768 21 Kvasice
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 47930284
(dále jen Obec Vrbka)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Vrbka v jejím správ-
ním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Vrbka.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Vrbka ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Vrbka vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Vrbka se zavazuje
uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Vrbka pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Vrbka,
jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Vrbka a usnesení Rady mûsta Kro-
mûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 12. 3. 2004 Ve Vrbce dne 5. 4. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Bronislava ·evãíková, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starostka obce Vrbka
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Zborovice, ze dne 26. 2. 2004, ã. 7 a usnesení Rady
mûsta KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Zborovice
zastoupená starostou obce Vítûzslavem Hanákem
Adresa: Obecní úfiad Zborovice, Hlavní 37, 768 32 Zborovice
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287920
(dále jen 0bec Zborovice)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Zborovice v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

177/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Zborovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10149/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Zborovice.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Zborovice ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Borovice vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Zborovice se zava-
zuje uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Zborovice pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spiso-
vou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle
ãl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Zboro-
vice, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílo-
hou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce Zborovice a usnesení Rady mûsta
KromûfiíÏe o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 12. 3. 2004 Ve Zborovicích dne 23. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Vítûzslav Hanák, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Zborovice
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178/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Zdounky

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10150/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady obce Zdounky, ze dne 21. 1. 2004, a usnesení Rady mûsta Kromûfií-
Ïe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Zdounky
zastoupená starostou obce Franti‰kem Svobodou
Adresa: Obecní úfiad, Zdounky ã. p. 27, PSâ 768 02
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287938
(dále jen Obec Zdounky)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Zdounky v jejím
správním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Zdounky.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Zdounky ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Zdounky vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Zdounky se zavazu-
je uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Zdounky pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Zdoun-
ky, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Zdounky a usnesení Rady mûsta KromûfiíÏe
o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského
kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 12. 3. 2004 Ve Zdounkách dne 23. 3. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Franti‰ek Svoboda, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starosta obce Zdounky



Strana 327 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 4/2004

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady obce Zlobice, ze dne 23. 4. 2004, ã. j. 20-1/04 a usnesení Rady mûsta
KromûfiíÏe, ze dne 26. 2. 2004, ã. 979-09, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní
smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Zlobice
zastoupená starostkou obce Romanou Kozákovou
Adresa: Obecní úfiad Zlobice, ã. p. 77, PSâ 768 31
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287954
(dále jen Obec Zlobice)

2. Mûsto KromûfiíÏ
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Dvofiáãkem
Velké námûstí ã. 115, 767 58 KromûfiíÏ
kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobnosti – mûsto KromûfiíÏ
Iâ: 287351
(dále jen Mûsto KromûfiíÏ)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe vykonávat namísto orgánÛ Obce Zlobice v jejím správ-
ním obvodu pfienesenou pÛsobnost podle § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Konkrétnû bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe projednávat dle citova-
ného zákona pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfie-
stupky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky
proti majetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vy-
hledávání, ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních
minerálních vod a lázeÀsk˘ch míst.

179/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KromûfiíÏ a obcí Zlobice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10151/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 1. 6. 2004.
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(2) Na základû této smlouvy bude Komise k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe místnû pfií-
slu‰n˘m správním orgánem v fiízení pro správní obvod Obce Zlobice.

(3) Náklady fiízení vybírané Mûstsk˘m úfiadem v KromûfiíÏi pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Komisí k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe pfii plnûní této
smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta KromûfiíÏe.

âl. III
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Zlobice ze svého rozpoãtu
Mûstu KromûfiíÏ na jeho úãet u Komerãní banky, pob. KromûfiíÏ, ã. 8326340247/0100, var. sym-
bol 487 + Iâ obce, pfiíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiestupek fie‰en˘ Komisí
k projednávání pfiestupkÛ Mûsta KromûfiíÏe.
¤e‰en˘m pfiestupkem strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku pravomocn˘m rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vinû, zastavením fiízení dle
§ 76 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiepisÛ, pfiípadnû rozhodnutím ve
zkráceném fiízení (tj, v blokovém fiízení dle § 85 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ nebo v pfiíkazním fiízení dle § 87 z. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále se fie‰en˘m pfiestupkem rozumí odloÏení vûci dle § 66 odst. 3 písm. a)
(napfi. z dÛvodu dÛkazní nouze nebo z dÛvodu nezji‰tûní pobytu podezfielého z pfiestupku), vy-
jma pfiípadÛ, kdy návrh na zahájení fiízení o pfiestupku nebyl podán v zákonné lhÛtû dle § 68
z. ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Mûsto KromûfiíÏ v termínu do 5. 12. kalendáfiního roku pfiedloÏí Obci Zlobice vyúãtování pfie-
stupkÛ, fie‰en˘ch ke dni 30. 11. kalendáfiního roku, formou faktury a Obec Zlobice se zavazuje
uhradit poÏadovanou ãástku do 15. 12. kalendáfiního roku.

3) Úhrada pfiíspûvkÛ za pfiestupky fie‰ené v mûsíci prosinci bude pfiedmûtem vyúãtování v dal‰ím
kalendáfiním roce. V pfiípadû prodlouÏení této vefiejnoprávní smlouvy bude pfiíspûvek vyúãto-
ván spoleãnû s ostatními v termínu vyúãtování dle uzavfieného dodatku k této smlouvû. Nebu-
de-li tato smlouva prodlouÏena, bude pfiíspûvek za mûsíc prosinec 2006 vyúãtován v mûsíci led-
nu 2007.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Smlouva je uzavfie-
na dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této
smlouvy nabude právní moci.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Zlobice pfiedá do 15 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu KromûfiíÏ ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto KromûfiíÏ vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dní.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a o jejím pfiedmûtu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Zlobi-
ce, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto KromûfiíÏ a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Zlobice a usnesení Rady mûsta KromûfiíÏe
o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského
kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V KromûfiíÏi dne 12. 3. 2004 Ve Zlobicích dne 23. 4. 2004

Ing. Petr Dvofiáãek, v. r. Romana Kozáková, v. r.
starosta mûsta KromûfiíÏ starostka obce Zlobice
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180/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Kvasice a obcí StfiíÏovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13947/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 30. 7. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Zastupitelstva obce StfiíÏovice, ze dne 16. 4. 2004, ã. ad 4) a usnesení Rady
obce Kvasice, ze dne 17. 5. 2004, ã. 32/207, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnopráv-
ní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec StfiíÏovice

zastoupená starostou obce ing. ZdeÀkem VINCENCEM
Obecní úfiad StfiíÏovice ã. p. 55, kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností KROMù¤ÍÎ.
(dále jen „StfiíÏovice“)

a

2. Obec Kvasice

zastoupená starostou obce ZdeÀkem KOHOUTEM
Obecní úfiad Kvasice, nám. A. Dohnala 18, kraj Zlínsk˘
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností KROMù¤ÍÎ.
(dále jen „Kvasice“)

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesení pÛsobnosti

1) Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní zákona ã. 313/2002 Sb., budou or-
gány obce Kvasice vykonávat namísto orgánu obce StfiíÏovice v jejím správním obvodu pfiene-
senou pÛsobnost podle § 53 odst. 1, zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, dále jen pfiestupkov˘ zákon.

2) Na základû této smlouvy budou orgány obce Kvasice, místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fií-
zeních pro správní obvod obce StfiíÏovice.

3) V˘nos z pokut uloÏen˘ch orgánem obce Kvasice pfii plnûní této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu
obce Kvasice.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec StfiíÏovice ze svého rozpoãtu
obci Kvasice na její úãet ã. 1483115359/0800, pfiíspûvek za kaÏdou projednávanou pfiestupkovou
vûc, ve v˘‰i 500,– Kã, slovy: pûtset korun, kter˘ je splatn˘ do 30-ti dnÛ od vyrozumûní o projedná-
ní vûci.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uza-
vfiená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením té-
to smlouvy nabude právní moci.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1) Obec StfiíÏovice pfiedá do 10-ti dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy obci Kvasice ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Obec Kvasice vede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II té-
to smlouvy.

2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15-ti dnÛ.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec StfiíÏo-
vice, jeden stejnopis obdrÏí obec Kvasice a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy obdrÏí pfií-
slu‰n˘ Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní
smlouvy.

5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva obce StfiíÏovice a usnesení Rady obce
Kvasice o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Kvasicích dne 12. 5. 2004

Zdenûk KOHOUT, v. r. Ing. Zdenûk VINCENEC, v. r.
starosta obce Kvasice starosta obce StfiíÏovice
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VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
k projednávání pfiestupkové agendy

uzavfiená podle § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ na základû
usnesení Rady mûsta Otrokovice ã. 310/05/04 ze dne 31. 5. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce
Bûlov ã. 2/4/04 ze dne 21. 6. 2004

âlánek I
Smluvní strany

Mûsto Otrokovice, IâO: 00284301, zastoupené panem MVDr. Stanislavem Mi‰ákem, starostou
mûsta, sídlem nám. 3. kvûtna 1340, Otrokovice

a obec Bûlov, IâO: 00287032, zastoupená panem Jifiím Pfiecechtûlem, starostou obce, sídlem Bûlov
ã. p. 97, 768 21 Kvasice

âlánek II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude
Mûstsk˘ úfiad Otrokovice vykonávat pfienesenou pÛsobnost namísto obecního úfiadu Bûlov v roz-
sahu uvedeném v ãlánku III této smlouvy.

âlánek III
Urãení rozsahu

1. Mûstsk˘ úfiad Otrokovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Bûlov pfienesenou pÛsob-
nost podle § 53 odst. 1 zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen
„zákon“).

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Otrokovice místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgá-
ny v fiízeních pro správní obvod obce Bûlov.

3. Náklady fiízení, hrazené pfii plnûní této smlouvy podle § 79 zák. ã. 200/1990 Sb., jsou pfiíjmem
rozpoãtu mûsta Otrokovice

4. V˘nos pokut, uloÏen˘ch pfiestupov˘m orgánem mûsta Otrokovice pfii plnûní této smlouvy, je
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Otrokovice.

181/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Otrokovice a obcí Bûlov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/17443/2004/LPO/Pe, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 16. 9. 2004.
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âlánek IV
ZpÛsob úhrady nákladÛ

1. Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Bûlov ze svého rozpoãtu mûstu
Otrokovice na jeho úãet u KB Otrokovice ã. ú. 19-122-921/0100 pfiíspûvek ve v˘‰i 750,– Kã za
kaÏd˘ projednan˘ pfiestupek.

2. Projednáním pfiestupku strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku (tj. odloÏením vûci – § 66 zákona, postoupením vûci – § 71 zákona, zasta-
vením fiízení dle § 76 zákona nebo vydáním rozhodnutí o pfiestupku, pfiíkazu, vãetnû uloÏení po-
kuty v blokovém fiízení).

3. Pfiíspûvek lze vyúãtovat aÏ po nabytí právní moci rozhodnutí o pfiestupku orgánu prvního stup-
nû, pfiíp. odvolacího orgánu.

4. V pfiípadû, Ïe do‰lo ze strany správního orgánu mûsta Otrokovice k odloÏení vûci pfied zaháje-
ním fiízení o pfiestupku, ãi k postoupení vûci jinému správnímu orgánu poskytne obec Bûlov ze
svého rozpoãtu mûstu Otrokovice na jeho úãet pfiíspûvek ve v˘‰i 350,– Kã.

5. Pfiíspûvek bude hrazen pololetnû, vÏdy nejpozdûji do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za
II. pololetí pfiedcházejícího roku.

6. Mûsto Otrokovice je povinno pfiedloÏit obci Bûlov v˘kaz projednan˘ch pfiestupkÛ a v˘kaz pfie-
stupkÛ, které byly odloÏeny pfied zahájením fiízení o pfiestupku ãi postoupeny jinému správní-
mu orgánu, vÏdy nejpozdûji do pûti dnÛ od ukonãení pololetí.

âlánek V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 30. 6. 2006.

âlánek VI
Spoleãná ustanovení

1. Mûsto Otrokovice povede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu, souvisejí-
cí s v˘konem ãinnosti podle ãlánku III. smlouvy.

2. Smluvní strany zvefiejní tuto vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfied-
ních deskách sv˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách mûstského a obec-
ního úfiadu informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje v pûti stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí dva stej-
nopisy a jeden stejnopis této smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se
Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uzavfiením této smlou-
vy za‰le krajskému úfiadu Mûsto Otrokovice.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Otrokovice ã. 310/05/04 ze dne 31. 5. 2004
a usnesení zastupitelstva obce Bûlov ã. 2/4/04 ze dne 21. 6. 2004 a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Otrokovicích dne 3. 8. 2004 V Bûlovû dne 10. 7. 2004

MVDr. Stanislav Mi‰ák, v. r. Jifií Pfiecechtûl, v. r.
starosta mûsta Otrokovice starosta obce Bûlov
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VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
k projednávání pfiestupkové agendy

uzavfiená podle § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ na základû
usnesení Rady mûsta Otrokovice ã. 310/05/04 ze dne 31. 5. 2004 a usnesení Rady obce Tlumaãov
ã. R4/17/04 ze dne 26. 5. 2004.

âlánek I
Smluvní strany

Mûsto Otrokovice, IâO: 00284301, zastoupené panem MVDr. Stanislavem Mi‰ákem, starostou
mûsta, sídlem nám. 3. kvûtna 1340, Otrokovice

a obec Tlumaãov, IâO: 00284572, zastoupená panem Ing. Jaroslavem ·evelou, starostou obce, síd-
lem Tlumaãov, NádraÏní 440

âlánek II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude
Mûstsk˘ úfiad Otrokovice vykonávat pfienesenou pÛsobnost namísto obecního úfiadu Tlumaãov
rozsahu uvedeném v ãlánku III této smlouvy.

âlánek III
Urãení rozsahu

1. Mûstsk˘ úfiad Otrokovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Tlumaãov pfienesenou pÛ-
sobnost podle § 53 odst. 1 zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dá-
le jen „zákon“).

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Otrokovice místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgá-
ny v fiízeních pro správní obvod obce Tlumaãov.

3. Náklady fiízení, hrazené pfii plnûní této smlouvy podle § 79 zák. ã. 200/1990 Sb., jsou pfiíjmem
rozpoãtu mûsta Otrokovice

4. V˘nos pokut, uloÏen˘ch pfiestupov˘m orgánem mûsta Otrokovice pfii plnûní této smlouvy, je
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Otrokovice.

182/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Otrokovice a obcí Tlumaãov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13708/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 20. 8. 2004.
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âlánek IV
ZpÛsob úhrady nákladÛ

1. Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Tlumaãov ze svého rozpoãtu
mûstu Otrokovice na jeho úãet u KB Otrokovice ã. ú. 19-122-921/0100 pfiíspûvek ve v˘‰i 750,– Kã
za kaÏd˘ projednan˘ pfiestupek.

2. Projednáním pfiestupku strany rozumí úkony poãínající zahájením fiízení o pfiestupku a konãící
vyfiízením pfiestupku (tj. odloÏením vûci – § 66 zákona, postoupením vûci – § 71 zákona, zasta-
vením fiízení dle § 76 zákona nebo vydáním rozhodnutí o pfiestupku, pfiíkazu, vãetnû uloÏení po-
kuty v blokovém fiízení).

3. Pfiíspûvek lze vyúãtovat aÏ po nabytí právní moci rozhodnutí o pfiestupku orgánu prvního stup-
nû, pfiíp. odvolacího orgánu.

4. V pfiípadû, Ïe do‰lo ze strany správního orgánu mûsta Otrokovice k odloÏení vûci pfied zaháje-
ním fiízení o pfiestupku, ãi k postoupení vûci jinému správnímu orgánu poskytne obec Tlumaãov
ze svého rozpoãtu mûstu Otrokovice na jeho úãet pfiíspûvek ve v˘‰i 350,– Kã.

5. Pfiíspûvek bude hrazen pololetnû, vÏdy nejpozdûji do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za
II. pololetí pfiedcházejícího roku.

6. Mûsto Otrokovice je povinno pfiedloÏit obci Tlumaãov v˘kaz projednan˘ch pfiestupkÛ a v˘kaz
pfiestupkÛ, které byly odloÏeny pfied zahájením fiízení o pfiestupku ãi postoupeny jinému správ-
nímu orgánu, vÏdy nejpozdûji do pûti dnÛ od ukonãení pololetí.

âlánek V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od jejího uzavfiení do 30. 6. 2006.

âlánek VI
Spoleãná ustanovení

1. Mûsto Otrokovice povede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu, souvisejí-
cí s v˘konem ãinnosti podle ãlánku III. smlouvy.

2. Smluvní strany zvefiejní tuto vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfied-
ních deskách sv˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách mûstského a obec-
ního úfiadu informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje v pûti stejnopisech, pfiiãemÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí dva stej-
nopisy a jeden stejnopis této smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se
Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uzavfiením této smlou-
vy za‰le krajskému úfiadu Mûsto Otrokovice.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení RMO ã. 310/05/04 ze dne 31. 5. 2004, usnesení Rady obce
Tlumaãov ã. R/4/17/04 ze dne 26. 5. 2004 a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského
kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Otrokovicích dne 15. 6. 2004 V Tlumaãovû dne 11. 6. 2004

MVDr. Stanislav Mi‰ák, v. r. Ing. Jaroslav ·evela, v. r.
starosta mûsta Otrokovice starosta obce Tlumaãov
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183/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bílovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/16565/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 4. 9. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
Rady obce Bílovice ze dne 7. 7. 2004 ã. bod. I/4., uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiej-
noprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Bílovice
se sídlem Obecního úfiadu v Bílovicích, ã. p. 70, PSâ 687 12 Bílovice,
Zlínsk˘ kraj
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou PhDr. Franti‰kem JankÛ
IâO: 00290793
ãíslo úãtu: 1543061349/0800

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Bílovice v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Bílovice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Bílovice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Bílovice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Bílovice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãe-
ní oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Bílovice, vystaví mûsto
Uherské Hradi‰tû obci Bílovice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Bílovice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Bílovice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Bílovice pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Bílovice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Bílovi-
ce, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Bílovice a usnesení Rady mûsta Uherské Hra-
di‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 22. 7. 2004 V Bílovicích dne 20. 7. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. PhDr. Franti‰ek JankÛ, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Bílovice



âástka 4/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 340

184/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bor‰ice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13946/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
Rady obce Bor‰ice ze dne 3. kvûtna 2004 ã. 19/3/1, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Bor‰ice
se sídlem Obecního úfiadu v Bor‰icích, ã. p. 7, PSâ 687 09,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Petrem Matou‰kem
IâO: 00290823
ãíslo úãtu: 3037335/0300

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Bor‰ice v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Bor‰ice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Bor‰ice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Bor‰ice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Bor‰ice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Bor‰ice, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Bor‰ice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Bor‰ice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Bor‰ice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Bor‰ice pfied uzavfiením této vefiej-
noprávní smlouvy, obcí Bor‰ice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfiíslu‰-
n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Bor‰ice,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Bor‰ice a usnesení Rady mûsta Uherské Hra-
di‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 28. 5. 2004 V Bor‰icích dne 3. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Petr Matou‰ek, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Bor‰ice
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185/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bor‰ice u Blatnice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/14744/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
Rady obce Bor‰ice u Blatnice ze dne 28. ãervna ã. 23/2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tu-
to vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Bor‰ice u Blatnice
se sídlem Obecního úfiadu v Bor‰ici u Blatnice, ã. p. 157, PSâ 687 63,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Karlem PetrÛ
IâO: 00290815
ãíslo úãtu: 9320-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Bor‰ice u Blatnice v jejím správním
obvodu ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projed-
návání pfiestupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhod-
nutí vydan˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Bor‰ice u Blatnice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.



Strana 343 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 4/2004

âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Bor‰ice u Blatnice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû
v souvislosti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlou-
vou. V˘‰e této úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k je-
hoÏ vyfiízení by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Bor‰ice u Blatnice. Takto zpoplatnûna budou
i pfiestupková fiízení obcí Bor‰ice u Blatnice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní
smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Bor‰ice u Blatnice,
vystaví mûsto Uherské Hradi‰tû obci fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Bor‰ice u Blatnice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû
ve‰kerou spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uher-
ské Hradi‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘ko-
nem ãinností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Bor‰ice u Blatnice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u or-
gánu, na kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Bor‰ice u Blatnice pfied uzavfiením
této vefiejnoprávní smlouvy, obcí Bor‰ice u Blatnice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, bu-
dou zahájena pfiíslu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Bor‰ice
u Blatnice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní
smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením
vefiejnoprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Bor‰ice u Blatnice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 7. 7. 2004 V Bor‰ici u Blatnice dne 28. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Karel PetrÛ, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Bor‰ice u Blatnice
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186/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bfiestek

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13948/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. 4. 2004 ã. 505/32 a usnesení za-
stupitelstva obce Bfiestek, ze dne 7. 5. 2004 ã. 20/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Bfiestek
se sídlem Obecního úfiadu v Bfiestku, ã. p. 14, PSâ 687 08,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Josefem Grebeníãkem
IâO: 00542253
ãíslo úãtu: âSOB Uherské Hradi‰tû, 1039978/0300

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Bfiestek v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Bfiestek.

3. Správní poplatky vybírané mûstem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Bfiestek se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Bfiestek. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Bfiestek zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Bfiestek, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Bfiestek fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Bfiestek pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Bfiestek zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Bfiestek pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Bfiestek ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Bfiestek,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Bfiestek a usnesení Rady mûsta Uher-
ské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 31. 5. 2004 V Bfiestku dne 7. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Josef Grebeníãek, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Bfiestek
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187/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Bfiezolupy

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13947/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
Rady obce Bfiezolupy, ze dne 5. 5. 2004 ã. 27, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Bfiezolupy
se sídlem Obecního úfiadu v Bfiezolupech, ã. p. 90, PSâ 687 13,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Ing. Petrem Kuklou
IâO: 00290840
ãíslo úãtu: 1543047379/0800

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Bfiezolupy v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Bfiezolupy.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Bfiezolupy se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Bfiezolupy. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení ob-
cí Bfiezolupy zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãe-
ní oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Bfiezolupy vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Bfiezolupy fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Bfiezolupy pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Bfiezolupy zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Bfiezolupy pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Bfiezolupy ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Bfiezo-
lupy, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Bfiezolupy a usnesení Rady mûsta Uherské
Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 28. 5. 2004 V Bfiezolupech dne 12. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Ing. Petr Kukla, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Bfiezolupy
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188/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí âástkov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13945/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 27. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. 4. 2004 ã. 505/32 a usnesení za-
stupitelstva obce âástkov ze dne 14. 5. 2004 ã. 13/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec âástkov
se sídlem Obecního úfiadu v âástkovû, ã. p. 86, PSâ 687 12,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Radkem Îelezníkem
IâO: 00360392
ãíslo úãtu: 13127-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce âástkov v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce âástkov.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec âástkov se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce âástkov. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
âástkov zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce âástkov, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci âástkov fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec âástkov pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí âástkov zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce âástkov pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí âástkov ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec âást-
kov, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce âástkov a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 28. 5. 2004 V âástkovû dne 17. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Radek Îelezník, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce âástkov
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Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
Rady mûsta Hluk, ze dne 12. kvûtna 2004 ã. 37/04, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Mûsto Hluk
se sídlem Mûstského úfiadu v Hluku, ã. p. 140, PSâ 687 25,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Ing. Janem ·imãíkem
IâO: 00290939
ãíslo úãtu: 1628-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ mûsta Hluk v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod mûsta Hluk

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

189/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a mûstem Hluk

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13952/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Mûsto Hluk se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti s v˘-
konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány mûsta Hluk.Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení mûstem
Hluk zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po do-
ruãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu mûsta Hluk, vysta-
ví mûsto Uherské Hradi‰tû mûstu Hluk fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky
700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Mûsto Hluk pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, mûstem Hluk zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu mûsta Hluk pfied uzavfiením této vefiej-
noprávní smlouvy, mûstem Hluk ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfiíslu‰-
n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Hluk,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.
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7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Hluk a usnesení Rady mûsta Uherské Hra-
di‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

8. Dnem uzavfiení této smlouvy pozb˘vá platnosti vefiejnoprávní smlouva mezi mûstem Uherské
Hradi‰tû a mûstem Hluk o v˘konu pfienesené pÛsobnosti v oblasti projednávání pfiestupkÛ ze
dne 23. 1. 2004.

V Uherském Hradi‰ti dne 28. 5. 2004 V Hluku dne 19. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Ing. Jan ·imãík, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta mûsta Hluk
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190/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Hostûjov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/16569/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 30. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Hostûjov ze dne 28. ãervna 2004 ã. 8 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Hostûjov
se sídlem Obecního úfiadu v Hostûjovû, ã. p. 3, PSâ 687 41,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostkou Antonií Vaculíkovou
IâO: 00362166
ãíslo úãtu: 14429-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Hostûjov v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Hostûjov.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.



âástka 4/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 354

âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Hostûjov se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Hostûjov. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Hostûjov zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Hostûjov, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Hostûjov fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Hostûjov pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Hostûjov zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Hostûjov pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Hostûjov ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Hostû-
jov, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Hostûjov a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 29. 7. 2004 V Hostûjovû dne 29. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Antonie Vaculíková, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starostka obce Hostûjov
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191/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Hu‰tûnovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/14740/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 11. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Hu‰tûnovice, ze dne 17. 6. 2004 ã. 10 b.8., uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Hu‰tûnovice
se sídlem Obecního úfiadu v Hu‰tûnovicích, ã. p. 92, PSâ 687 03,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Franti‰kem âevelou
IâO: 00290971
ãíslo úãtu: 5223-721/0100 KB a. s. Uherské Hradi‰tû

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Hu‰tûnovice v jejím správním obvo-
du ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání
pfiestupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vy-
dan˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Hu‰tûnovice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.



âástka 4/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 356

âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Hu‰tûnovice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvis-
losti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e
této úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiíze-
ní by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Hu‰tûnovice.Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fií-
zení obcí Hu‰tûnovice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãení
oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Hu‰tûnovice, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Hu‰tûnovice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Hu‰tûnovice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰ke-
rou spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské
Hradi‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem
ãinností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Hu‰tûnovice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Hu‰tûnovice pfied uzavfiením této
vefiejnoprávní smlouvy, obcí Hu‰tûnovice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zaháje-
na pfiíslu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Hu‰tû-
novice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlou-
vy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením ve-
fiejnoprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Hu‰tûnovice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 30. 6. 2004 V Hu‰tûnovicích dne 21. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Franti‰ek âevela, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Hu‰tûnovice
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192/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Jalubí

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13958/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 29. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Jalubí ze dne 23. dubna 2004 ã. 3/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tu-
to vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Jalubí
se sídlem Obecního úfiadu v Jalubí, ã. p. 85, PSâ 687 06,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Ing. Karlem Malovan˘m
IâO: 00290980
ãíslo úãtu: 4124-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Jalubí v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Jalubí.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Jalubí se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti s v˘-
konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Jalubí. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí Ja-
lubí zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Jalubí, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Jalubí fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Jalubí pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Jalubí zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kter˘
se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Jalubí pfied uzavfiením této vefiej-
noprávní smlouvy, obcí Jalubí ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfiíslu‰n˘m
orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Jalubí,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Jalubí a usnesení Rady mûsta Uher-
ské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 14. 5. 2004 V Jalubí dne 5. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Ing. Karel Malovan ,̆ v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Jalubí
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193/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Jankovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13951/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Jankovice ze dne 7. 5. 2004 ã. 3/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tu-
to vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Jankovice
se sídlem Obecního úfiadu v Jankovicích, ã. p. 15, PSâ 687 04,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostkou Annou VydrÏalovou
IâO: 00542369
ãíslo úãtu: 9523-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Jankovice v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání
pfiestupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vy-
dan˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Jankovice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Jankovice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Jankovice.Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Jankovice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãe-
ní oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Jankovice, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Jankovice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Jankovice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Jankovice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Jankovice pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Jankovice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Janko-
vice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Jankovice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 2. 6. 2004 V Jankovicích dne 18. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Anna VydrÏalová, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starostka obce Jankovice
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194/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Ko‰íky

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15558/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 4. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Ko‰íky ze dne 18. 3. 2004 ã. 1/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Ko‰íky
se sídlem Obecního úfiadu v Ko‰íkách, ã. p. 177, PSâ 687 04,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Mgr. Jaroslavem ·lechtou
IâO: 00542377
ãíslo úãtu: 10022721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Ko‰íky v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Ko‰íky.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Ko‰íky se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Ko‰íky. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Ko‰íky zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Ko‰íky, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Ko‰íky fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Ko‰íky pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Ko‰íky zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Ko‰íky pfied uzavfiením této vefiej-
noprávní smlouvy, obcí Ko‰íky ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfiíslu‰-
n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Ko‰íky,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Ko‰íky a usnesení Rady mûsta Uher-
ské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Ko‰íkách dne 27. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Mgr. Jaroslav ·lechta, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Ko‰íky
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195/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Medlovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15575/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Medlovice ze dne 11. bfiezna 2004 ã. 1/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní stra-
ny tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Medlovice
se sídlem Obecního úfiadu v Medlovicích, ã. p. 140, PSâ 687 41,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou
IâO: 00362174
ãíslo úãtu: 1543063379/0800

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Medlovice v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Medlovice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Medlovice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislos-
ti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou.V˘‰e té-
to úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení
by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Medlovice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení
obcí Medlovice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãe-
ní oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Medlovice, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Medlovice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Medlovice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Medlovice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Medlovice pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Medlovice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Medlo-
vice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Medlovice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Medlovicích dne 28. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Miroslava Náplavová, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starostka obce Medlovice
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196/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Nedachlebice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15555/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 5. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Nedachlebice, ze dne 18. 6. 2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Nedachlebice
se sídlem Obecního úfiadu v Nedachlebicích, ã. p. 250, PSâ 687 12,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Vratislavem Nûmeãkem
IâO: 00291145
ãíslo úãtu: 9822-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Nedachlebice v jejím správním obvo-
du ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání
pfiestupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vy-
dan˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Nedachlebice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Nedachlebice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvis-
losti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e
této úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiíze-
ní by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Nedachlebice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková
fiízení obcí Nedachlebice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãení
oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Nedachlebice, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Nedachlebice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Nedachlebice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰ke-
rou spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské
Hradi‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem
ãinností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Nedachlebice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu,
na kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Nedachlebice pfied uzavfiením této
vefiejnoprávní smlouvy, obcí Nedachlebice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zaháje-
na pfiíslu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Ne-
dachlebice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní
smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením
vefiejnoprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Nedachlebice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Nedachlebicích dne 18. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Vratislav Nûmeãek, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Nedachlebice
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197/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Nedakonice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15580/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 20. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Nedakonice, ze dne 17. ãervna 2004 ã. 411/04, uzavírají níÏe uvedené smluvní
strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Nedakonice
se sídlem Obecního úfiadu v Nedakonicích, ã. p. 33, PSâ 687 38,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Jifiím Smûlíkem
IâO: 00291153
ãíslo úãtu: 4626-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Nedakonice v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Nedakonice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Nedakonice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvis-
losti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e
této úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiíze-
ní by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Nedakonice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fií-
zení obcí Nedakonice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãení
oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Nedakonice, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Nedakonice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Nedakonice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Nedakonice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Nedakonice pfied uzavfiením této
vefiejnoprávní smlouvy, obcí Nedakonice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena
pfiíslu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Neda-
konice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlou-
vy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením ve-
fiejnoprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Nedakonice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Nedakonicích dne 18. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Jifií Smûlík, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Nedakonice
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198/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Ofiechov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/14742/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 5. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Ofiechov ze dne 23. dubna 2004 ã. 2/04, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Ofiechov
se sídlem Obecního úfiadu v Ofiechovû, ã. p. 105, PSâ 687 37,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Josefem LuÀákem
IâO: 00542300
ãíslo úãtu: 10225721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Ofiechov v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Ofiechov.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Ofiechov se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány Ofiechov. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí Ofie-
chov zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Ofiechov, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Ofiechov fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Ofiechov pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Ofiechov zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Ofiechov pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Ofiechov ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Ofie-
chov, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Ofiechov a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 30. 6. 2004 V Ofiechovû dne 22. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Josef LuÀák, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Ofiechov
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199/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Osvûtimany

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15578/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 5. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Osvûtimany ze dne 24. ãervna 2004 ã. 5/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní
strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Osvûtimany
se sídlem Obecního úfiadu v Osvûtimanech, ã. p. 350, PSâ 687 42
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Josefem BartoÀkem
IâO: 00291218
ãíslo úãtu: 3826721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Osvûtimany v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Osvûtimany.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Osvûtimany se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvis-
losti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e
této úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiíze-
ní by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Osvûtimany. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fií-
zení obcí Osvûtimany zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãení
oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Osvûtimany, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Osvûtimany fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Osvûtimany pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Osvûtimany zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Osvûtimany pfied uzavfiením této
vefiejnoprávní smlouvy, obcí Osvûtimany ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena
pfiíslu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Osvûti-
many, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Osvûtimany a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Osvûtimanech dne 30. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Josef Bartonûk, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Osvûtimany
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200/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Pole‰ovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15579/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 20. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
Rady obce Pole‰ovice ze dne 12. kvûtna 2004 ã. 4., uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Pole‰ovice
se sídlem Obecního úfiadu v Pole‰ovicích, ã. p. 242, PSâ 687 37,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Miroslavem Panáãkem
IâO: 00291251
ãíslo úãtu: 3623721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Pole‰ovice v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Pole‰ovice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Pole‰ovice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislos-
ti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou.V˘‰e té-
to úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení
by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Pole‰ovice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení
obcí Pole‰ovice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãení
oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Pole‰ovice, vystaví mûsto
Uherské Hradi‰tû obci Pole‰ovice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Pole‰ovice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Pole‰ovice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Pole‰ovice pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Pole‰ovice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Pole‰o-
vice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Pole‰ovice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Pole‰ovicích dne 2. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Miroslav Panáãek, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Pole‰ovice
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201/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Staré Hutû

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13963/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Staré Hutû ze dne 18. 5. 2004 ã. 3/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Staré Hutû
se sídlem Obecního úfiadu ve Star˘ch Hutích, ã. p. 70, PSâ 687 02,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Radimem Piknerem
IâO: 00362476
ãíslo úãtu: 15325-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Staré Hutû v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Staré Hutû.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Staré Hutû se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislos-
ti s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou.V˘‰e té-
to úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení
by jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Staré Hutû. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení
obcí Staré Hutû zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãení
oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Staré Hutû, vystaví mûsto
Uherské Hradi‰tû obci Staré Hutû fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Staré Hutû pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Staré Hutû zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Staré Hutû pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Staré Hutû ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Staré
Hutû, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Staré Hutû a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 16. 6. 2004 Ve Star˘ch Hutích dne 27. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Radim Pikner, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Staré Hutû
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202/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Stfiíbrnice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/14745/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 11. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Stfiíbrnice ze dne 12. kvûtna 2004 ã. 9/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní stra-
ny tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Stfiíbrnice
se sídlem Obecního úfiadu ve Stfiíbrnicích, ã. p. 124, PSâ 687 09,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Franti‰kem Pí‰Èkem
IâO: 00542229
ãíslo úãtu: 10524-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Stfiíbrnice v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Stfiíbrnice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Stfiíbrnice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Stfiíbrnice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení ob-
cí Stfiíbrnice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãe-
ní oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Stfiíbrnice, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Stfiíbrnice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Stfiíbrnice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Stfiíbrnice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Stfiíbrnice pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Stfiíbrnice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Stfiíbr-
nice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Stfiíbrnice a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 7. 7. 2004 V Stfiíbrnicích dne 12. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Franti‰ek Pí‰tûk, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Stfiíbrnice



Strana 379 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 4/2004

203/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Stupava

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13957/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. 4. 2004 ã. 505/32 a usnesení za-
stupitelstva obce Stupava, ze dne 30. 4. 2004 ã. 2, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiej-
noprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Stupava
se sídlem Obecního úfiadu ve Stupavû, ã. p. 47, PSâ 687 02,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Ing. Jindfiichem Kováfiem, CSc.
IâO: 00362484
ãíslo úãtu: 15624-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Stupava v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Stupava.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Stupava se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Stupava. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Stupava zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Stupava, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Stupava fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Stupava pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Stupava zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Stupava pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Stupava ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Stupa-
va, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Stupava a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 28. 5. 2004 Ve Stupavû dne 1. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Ing. Jindfiich Kováfi, CSc., v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Stupava
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204/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Svárov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13950/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Svárov ze dne 14. kvûtna 2004 ã. 4 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Svárov
se sídlem Obecního úfiadu ve Svárovû, ã. p. 74, PSâ 687 12,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Vladimírem JeÏem
IâO: 00542237
ãíslo úãtu: 11025721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Svárov v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Svárov.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Svárov se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Svárov. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Svárov zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Svárov, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Svárov fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Svárov pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Svárov zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Svárov pfied uzavfiením této vefiej-
noprávní smlouvy, obcí Svárov ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfiíslu‰-
n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Svárov,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Svárov a usnesení Rady mûsta Uher-
ské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 16. 6. 2004 Ve Svárovû dne 26. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Vladimír JeÏ, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Svárov
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205/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Topolná

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15583/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 5. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Topolná ze dne 29. dubna 2004 ã. 03/04, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Topolná
se sídlem Obecního úfiadu v Topolné, ã. p. 420, PSâ 687 11,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Franti‰kem Samsounkem
IâO: 00291421
ãíslo úãtu:1543066369/0800

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Topolná v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Topolná.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Topolná se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Topolná. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Topolná zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Topolná, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Topolná fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Topolná pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Topolná zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Topolná pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Topolná ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Topol-
ná, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Topolná a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Topolné dne 28. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Franti‰ek Samsounek, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Topolná
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206/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Traplice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15585/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 9. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
Rady obce Traplice, ze dne 10. kvûtna 2004 ã. 8/04, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Traplice
se sídlem Obecního úfiadu v Traplicích, ã. p. 404, PSâ 687 04,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Pavlem Chrástkem
IâO: 00291439
ãíslo úãtu: 1543064339/0800

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Traplice v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Traplice.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Traplice se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Traplice. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Traplice zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Traplice, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Traplice fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Traplice pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Traplice zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Traplice pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Traplice ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Trapli-
ce, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady obce Traplice a usnesení Rady mûsta Uherské Hra-
di‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlín-
ského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 V Traplicích dne 10. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Pavel Chrástek, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Traplice
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207/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Tuãapy

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/14743/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Tuãapy ze dne 10. ãervna 2004 ã. 9, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Tuãapy
se sídlem Obecního úfiadu v Tuãapech, ã. p. 30, PSâ 687 09,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Franti‰kem Hranãíkem
IâO: 00362506
ãíslo úãtu: 13020-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Tuãapy v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Tuãapy.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.



âástka 4/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 388

âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Tuãapy se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Tuãapy.Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí Tu-
ãapy zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Tuãapy, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Tuãapy fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Tuãapy pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Tuãapy zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Tuãapy pfied uzavfiením této vefiej-
noprávní smlouvy, obcí Tuãapy ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfiíslu‰-
n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Tuãapy,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Tuãapy a usnesení Rady mûsta Uher-
ské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 7. 7. 2004 V Tuãapech dne 24. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Franti‰ek Hranãík, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Tuãapy
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208/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Újezdec

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13962/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Újezdec, ze dne 30. 1. 2004 ã. 1/04 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Újezdec
se sídlem Obecního úfiadu v Újezdci, ã. p. 122, PSâ 687 41,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou ZdeÀkem Gottwaldem
IâO: 542288
ãíslo úãtu: 10727721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Újezdec v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání
pfiestupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vy-
dan˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Újezdec.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Újezdec se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Újezdec. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Újezdec zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Újezdec, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Újezdec fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Újezdec pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Újezdec zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Újezdec pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Újezdec ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Újez-
dec, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Újezdec a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 21. 5. 2004 V Újezdci dne 10. 5. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Zdenûk Gottwald, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Újezdec
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209/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí VáÏany

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15573/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 20. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce VáÏany ze dne 4. kvûtna 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiej-
noprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec VáÏany
se sídlem Obecního úfiadu ve VáÏanech, ã. p. 20, PSâ 687 37,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Franti‰kem Drobilem
IâO: 00542318
ãíslo úãtu: 11121-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce VáÏany v jejím správním obvodu ve‰-
kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce VáÏany.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec VáÏany se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce VáÏany. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
VáÏany zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce VáÏany, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci VáÏany fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec VáÏany pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí VáÏany zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce VáÏany pfied uzavfiením této vefiej-
noprávní smlouvy, obcí VáÏany ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfiíslu‰-
n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec VáÏany,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfií-
lohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejno-
právní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce VáÏany a usnesení Rady mûsta Uher-
ské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu
Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 Ve VáÏanech dne 1. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Franti‰ek Drobil, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce VáÏany
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210/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Velehrad

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/15576/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 5. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. dubna 2004 ã. 505/32 a usnesení
zastupitelstva obce Velehrad ze dne 30. ãervna 2004 ã. 1., uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tu-
to vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Velehrad
se sídlem Obecního úfiadu ve Velehradû, ã. p. 231, PSâ 687 06,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Ing. Stanislavem GregÛrkem
IâO: 00291536
ãíslo úãtu: 1543059329/0800

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Velehrad v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Velehrad.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Velehrad se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Velehrad. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Velehrad zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Velehrad, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Velehrad fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Velehrad pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Velehrad zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Velehrad pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Velehrad ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Vele-
hrad, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Velehrad a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 19. 7. 2004 Ve Velehradû dne 30. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Ing. Stanislav GregÛrek, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Velehrad
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211/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Zlámanec

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/14741/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 5. 8. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. 4. 2004 ã. 505/32 a usnesení za-
stupitelstva obce Zlámanec, ze dne 18. 6. 2004 ã. 2, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Zlámanec
se sídlem Obecního úfiadu ve Zlámanci, ã. p. 95, PSâ 687 12,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou p. Vladimírem Mikelem
IâO: 00368687
ãíslo úãtu: KB Uherské Hradi‰tû 16221-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Zlámanec v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Zlámanec.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Zlámanec se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Zlámanec. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení ob-
cí Zlámanec zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doruãe-
ní oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Zlámanec, vystaví mûs-
to Uherské Hradi‰tû obci Zlámanec fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Zlámanec pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou
spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hra-
di‰tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Zlámanec zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na
kter˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Zlámanec pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Zlámanec ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Zláma-
nec, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Zlámanec a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 30. 6. 2004 Ve Zlámanci dne 19. 6. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Vladimír Mikel, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Zlámanec
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212/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Zlechov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/13954/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 7. 2004.

Na základû usnesení Rady mûsta Uherské Hradi‰tû ze dne 27. 4. 2004 ã. 505/32a usnesení za-
stupitelstva obce Zlechov ze dne 11. 3. 2004 bod 22) uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Uherské Hradi‰tû
se sídlem Mûstského úfiadu v Uherském Hradi‰ti, Masarykovo námûstí 19, PSâ 686 70,
Zlínsk˘ kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IâO: 00291471
ãíslo úãtu: 19-1543078319/0800

a

2. Obec Zlechov
se sídlem Obecního úfiadu ve Zlechovû, ã. p. 540, PSâ 687 07,
Zlínsk˘ kraj,
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû,
zastoupená starostou Ing. Antonínem Halodou
IâO: 00291609
ãíslo úãtu: 3121-721/0100

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Uherské Hradi‰tû vykonávat namísto orgánÛ obce Zlechov v jejím správním obvodu
ve‰kerou pfienesenou pÛsobnost související s v˘konem státní správy v oblasti projednávání pfie-
stupkÛ vypl˘vající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí této pfienesené pÛsobnosti je i v˘kon správních rozhodnutí vyda-
n˘ch v fiízení o pfiestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Uherské Hradi‰tû místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v pfiestupkov˘ch fiízeních pro správní obvod obce Zlechov.

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou
pfiíjmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Uherské Hradi‰tû pfii plnûní této smlouvy jsou pfií-
jmem rozpoãtu mûsta Uherské Hradi‰tû.
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âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Obec Zlechov se zavazuje k úhradû nákladÛ vznikl˘ch mûstu Uherské Hradi‰tû v souvislosti
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti v rozsahu urãeném touto vefiejnoprávní smlouvou. V˘‰e této
úhrady se stanovuje na 700,– Kã za kaÏdé vyfiízené oznámení o pfiestupku, k jehoÏ vyfiízení by
jinak byly pfiíslu‰né orgány obce Zlechov. Takto zpoplatnûna budou i pfiestupková fiízení obcí
Zlechov zahájená a ke dni uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy neukonãená.

2. Úhrada nákladÛ spojen˘ch s vyfiízením oznámení o pfiestupku bude probíhat tak, Ïe po doru-
ãení oznámení o pfiestupku, k nûmuÏ do‰lo v rámci správního obvodu obce Zlechov, vystaví
mûsto Uherské Hradi‰tû obci Zlechov fakturu na úhradu v˘‰e uvedené pau‰ální ãástky 700,– Kã.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí
pfiíslu‰ného krajského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

Platnost smlouvy lze ukonãit v˘povûdí. V˘povûdní doba ãiní tfii mûsíce a zaãíná bûÏet prvním
dnem mûsíce následujícího od doruãení písemné v˘povûdi.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Obec Zlechov pfiedá do 7 dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy mûstu Uherské Hradi‰tû ve‰kerou spi-
sovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II této smlouvy. Mûsto Uherské Hradi‰-
tû vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãin-
ností podle ãl. II. této smlouvy.

2. ¤ízení o pfiestupcích, obcí Zlechov zahájená a neukonãená, budou dokonãena u orgánu, na kte-
r˘ se pfiíslu‰ná pÛsobnost podle této smlouvy pfievádí.

3. ¤ízení o pfiestupcích, k nimÏ do‰lo v územním obvodu obce Zlechov pfied uzavfiením této ve-
fiejnoprávní smlouvy, obcí Zlechov ke dni uzavfiení smlouvy nezahájená, budou zahájena pfií-
slu‰n˘m orgánem mûsta Uherské Hradi‰tû.

4. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15. dnÛ.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Zle-
chov, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Uherské Hradi‰tû a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiej-
noprávní smlouvy.

7. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení zastupitelstva obce Zlechov a usnesení Rady mûsta
Uherské Hradi‰tû o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Uherském Hradi‰ti dne 28. 5. 2004 Ve Zlechovû dne 29. 4. 2004

Ing. Libor Karásek, v. r. Ing. Antonín Haloda, v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Zlechov
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VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základû usnesení Rady mûsta Vsetína ze dne 13. 1. 2004, ã. R/32/15 a usnesení Zastupitelstva
obce Bystfiiãka ã. 13. 5., ze dne 10. 2. 2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnopráv-
ní smlouvu:

1. Mûsto Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
Iâ: 00304450
zastoupeno Jifiím âunkem – starostou mûsta
bankovní spojení: âSOB a. s., poboãka Vsetín
ã. ú: 1511697/0300
obec s roz‰ífienou pÛsobností
(dále jen mûsto Vsetín)

2. Obec Bystfiiãka
se sídlem: Bystfiiãka 82, 756 24
Iâ: 00303739
zastoupena ZbyÀkem Fojtíãkem – starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
ã. ú.: 3929-851/0100
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Vsetín
(dále jen obec Bystfiiãka)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Vsetína namísto orgánÛ obce Bystfiiãka vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Bystfiiãka v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Vsetína místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízení uvedeném v ãl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Bystfiiãka

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem ve Vsetínû pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta Vsetína.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Vsetín pfii plnûní této smlouvy, jakoÏ i náklady fiíze-
ní, jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Vsetína.

213/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Bystfiiãka
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/6445/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 16. 4. 2004.
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II.

Orgány Mûsta Vsetína budou vykonávat namísto orgánÛ obce Bystfiiãka v jejím správním ob-
vodu pfienesenou pÛsobnost podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, spoãívající v projednávání pfiestupkÛ ve správním fiízení podle § 53 tohoto zákona, vãetnû v˘-
konu vydan˘ch rozhodnutí zákonem stanoven˘mi zpÛsoby.

Jedná se o pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfiestup-
ky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky proti ma-
jetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vyhledávání,
ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod
a lázeÀsk˘ch míst.

III.

Za v˘kon pfienesené pÛsobnosti v urãeném rozsahu uhradí obec Bystfiiãka Mûstu Vsetín tyto
náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti:

1. ãástku 500,– Kã za jeden tzv. „projednan˘ pfiípad“. Projednan˘m pfiípadem strany smlouvy ro-
zumí pfiípad, ve kterém budou uãinûny úkony poãínající od doby doruãení oznámení o pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku,( tj. odloÏením vûci dle § 66 z. ã. 200/1990 Sb., v platném
znûní, postoupením vûci dle § 71 z. ã. 200/1990 Sb., v platném znûní, nebo dnem právní moci roz-
hodnutí o pfiestupku. V pfiípadû, Ïe proti rozhodnutí o pfiestupku bude podáno odvolání je pfií-
pad vyfiízen aÏ dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skuteãnû vynaloÏené náklady na dokazování ve smyslu z. ã. 71/1967 Sb., správní fiád, a z. ã. 200/1990
Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada ho-
tov˘ch v˘dajÛ a mzdy svûdkovi, náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnutí odmûny znalci, skuteã-
nû vynaloÏené náklady na ohledání místa nebo vûci, náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnuté odmûny tlumoãníkÛm

Náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti bude obec Bystfiiãka hradit ãtvrtletnû, a to
na základû faktur vystaven˘ch Mûstem Vsetín po skonãení pfiíslu‰ného kalendáfiního ãtvrtletí. Sou-
ãástí faktur bude soupis odloÏen˘ch vûcí, postoupen˘ch vûcí a pravomocnû skonãen˘ch fiízení
o pfiestupku s uvedením ãísla jednacího pfiestupkového spisu a vyúãtování nákladÛ dle ãl. III. bod
2 a 3. V pfiípadû pochybností o v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ má obec Bystfiiãka právo vy-
Ïádat si od mûsta Vsetína doloÏení dokladÛ prokazujících jejich v˘‰i. Faktury jsou splatné do
14 dnÛ ode dne doruãení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2004. Pfied uplynutím této doby mÛÏe Mûsto Vse-
tín smlouvu písemnû vypovûdût za podmínky, Ïe obec Bystfiiãka bude déle jak 30 dnÛ v prodle-
ní s úhradou faktury, kterou jí budou vyúãtovány náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛ-
sobnosti za dané ãtvrtletí.V˘povûdní lhÛta ãiní jeden mûsíc a poãíná bûÏet prvním dnem mûsíce
následujícího po doruãení v˘povûdi obci Bystfiiãka.
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2. Obec Bystfiiãka pfiedá do 10 dnÛ ode dne uzavfiení této smlouvu mûstu Vsetín ve‰kerou spiso-
vou agendu související s v˘konem ãinnosti podle ãl. II. této smlouvy. Mûsto Vsetín povede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle
ãl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Zlínské-
ho kraje k zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Vsetín,
jeden stejnopis obdrÏí obec Bystfiiãka a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou ob-
drÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlou-
vy.

6. Pfiílohou k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Vsetína a zastupitelstva obce Bystfiiãka
a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení
smlouvy.

Ve Vsetínû dne 15. 3. 2004 V Bystfiiãce dne 15. 3. 2004

Jifií âunek, v. r. Zbynûk Fojtíãek, v. r.
za mûsto Vsetín za obec Bystfiiãka
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VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základû usnesení Rady mûsta Vsetína ze dne 13. 1. 2004, ã. R/32/15 a usnesení Zastupitelstva
obce Katefiinice ã. 9/2003 ze dne 29. 12. 2003, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

1. Mûsto Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
Iâ: 00304450
zastoupeno Jifiím âunkem – starostou mûsta
bankovní spojení: âSOB a. s., poboãka Vsetín
ã. ú: 1511697/0300
obec s roz‰ífienou pÛsobností
(dále jen mûsto Vsetín)

2. Obec Katefiinice
se sídlem: Katefiinice ãp. 242, 756 21 Ratibofi u Vsetína
Iâ: 00303917
zastoupena Antonínem Mik‰íkem – starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
ã. ú.: 4825-851/0100
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Vsetín
(dále jen obec Katefiinice)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Vsetína namísto orgánÛ obce Katefiinice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Katefiinice v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Vsetína místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízení uvedeném v ãl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Katefiinice

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem ve Vsetínû pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta Vsetína.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Vsetín pfii plnûní této smlouvy, jakoÏ i náklady fiíze-
ní, jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Vsetína.

214/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Katefiinice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/7412/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 30. 4. 2004.
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II.

Orgány Mûsta Vsetína budou vykonávat namísto orgánÛ obce Katefiinice v jejím správním ob-
vodu pfienesenou pÛsobnost podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, spoãívající v projednávání pfiestupkÛ ve správním fiízení podle § 53 tohoto zákona, vãetnû v˘-
konu vydan˘ch rozhodnutí zákonem stanoven˘mi zpÛsoby.

Jedná se o pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfiestup-
ky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky proti ma-
jetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vyhledávání,
ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod
a lázeÀsk˘ch míst.

III.

Za v˘kon pfienesené pÛsobnosti v urãeném rozsahu uhradí obec Katefiinice Mûstu Vsetín tyto
náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti:

1. ãástku 500,– Kã za jeden tzv. „projednan˘ pfiípad“. Projednan˘m pfiípadem strany smlouvy ro-
zumí pfiípad, ve kterém budou uãinûny úkony poãínající od doby doruãení oznámení o pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku,( tj. odloÏením vûci dle § 66 z. ã. 200/1990 Sb., v platném
znûní, postoupením vûci dle § 71 z. ã. 200/1990 Sb., v platném znûní, nebo dnem právní moci roz-
hodnutí o pfiestupku. V pfiípadû, Ïe proti rozhodnutí o pfiestupku bude podáno odvolání je pfií-
pad vyfiízen aÏ dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skuteãnû vynaloÏené náklady na dokazování ve smyslu z. ã. 71/1967 Sb., správní fiád, a z. ã. 200/1990
Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada ho-
tov˘ch v˘dajÛ a mzdy svûdkovi, náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnutí odmûny znalci, skuteã-
nû vynaloÏené náklady na ohledání místa nebo vûci, náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnuté odmûny tlumoãníkÛm

Náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti bude obec Katefiinice hradit ãtvrtletnû, a to
na základû faktur vystaven˘ch Mûstem Vsetín po skonãení pfiíslu‰ného kalendáfiního ãtvrtletí. Sou-
ãástí faktur bude soupis odloÏen˘ch vûcí, postoupen˘ch vûcí a pravomocnû skonãen˘ch fiízení
o pfiestupku s uvedením ãísla jednacího pfiestupkového spisu a vyúãtování nákladÛ dle ãl. III. bod
2 a 3. V pfiípadû pochybností o v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ má obec Katefiinice právo vy-
Ïádat si od mûsta Vsetína doloÏení dokladÛ prokazujících jejich v˘‰i. Faktury jsou splatné do
14 dnÛ ode dne doruãení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2004. Pfied uplynutím této doby mÛÏe Mûsto Vse-
tín smlouvu písemnû vypovûdût za podmínky, Ïe obec Katefiinice bude déle jak 30 dnÛ v pro-
dlení s úhradou faktury, kterou jí budou vyúãtovány náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛ-
sobnosti za dané ãtvrtletí.V˘povûdní lhÛta ãiní jeden mûsíc a poãíná bûÏet prvním dnem mûsíce
následujícího po doruãení v˘povûdi obci Katefiinice.
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2. Obec Katefiinice pfiedá do 10 dnÛ ode dne uzavfiení této smlouvu mûstu Vsetín ve‰kerou spiso-
vou agendu související s v˘konem ãinnosti podle ãl. II. této smlouvy. Mûsto Vsetín povede po
dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle
ãl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Zlínské-
ho kraje k zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Vsetín,
jeden stejnopis obdrÏí obec Katefiinice a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou ob-
drÏí Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlou-
vy.

6. Pfiílohou k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Vsetína a Rady obce Katefiinice a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Vsetínû dne 9. 2. 2004 V Katefiinicích dne 9. 2. 2004

Jifií âunek, v. r. Antonín Mik‰ík, v. r.
za mûsto Vsetín za obec Katefiinice
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VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základû usnesení Rady mûsta Vsetína ze dne 13. ledna 2004, ã. R/32/15 a usnesení Zastupi-
telstva obce Ratibofi ã. 22/Z8/03 dne 17. 12. 2003, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiej-
noprávní smlouvu:

1. Mûsto Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
Iâ: 00304450
zastoupeno Jifiím âunkem – starostou mûsta
bankovní spojení: âSOB a. s., poboãka Vsetín
ã. ú: 1511697/0300
obec s roz‰ífienou pÛsobností
(dále jen mûsto Vsetín)

2. Obec Ratibofi
se sídlem: Ratibofi ã. p. 75, PSâ 756 21
Iâ: 00304263
zastoupena Bc. Jifiinou Sklenskou – starostkou obce
bankovní spojení: âS Vsetín
ã. ú.: 1760659339/0800
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Vsetín
(dále jen obec Ratibofi)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Vsetína namísto orgánÛ obce Ratibofi vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zvlá‰t-
ními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Ratibofi v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Vsetína místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízení uvedeném v ãl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Ratibofi

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem ve Vsetínû pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta Vsetína.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Vsetín pfii plnûní této smlouvy, jakoÏ i náklady fiíze-
ní, jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Vsetína.

215/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Ratibofi

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/5136/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 4. 2004.
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II.

Orgány Mûsta Vsetína budou vykonávat namísto orgánÛ obce Ratibofi v jejím správním obvo-
du pfienesenou pÛsobnost podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, spoãívající v projednávání pfiestupkÛ ve správním fiízení podle § 53 tohoto zákona, vãetnû v˘-
konu vydan˘ch rozhodnutí zákonem stanoven˘mi zpÛsoby.

Jedná se o pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfiestup-
ky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky proti ma-
jetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vyhledávání,
ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod
a lázeÀsk˘ch míst.

III.

Za v˘kon pfienesené pÛsobnosti v urãeném rozsahu uhradí obec Ratibofi Mûstu Vsetín tyto ná-
klady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti:

1. ãástku 500,– Kã za jeden tzv. „projednan˘ pfiípad“. Projednan˘m pfiípadem strany smlouvy ro-
zumí pfiípad, ve kterém budou uãinûny úkony poãínající od doby doruãení oznámení o pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku,( tj. odloÏením vûci dle § 66 z. ã. 200/1990 Sb., v platném
znûní, postoupením vûci dle § 71 z. ã. 200/1990 Sb., v platném znûní, nebo dnem právní moci roz-
hodnutí o pfiestupku. V pfiípadû, Ïe proti rozhodnutí o pfiestupku bude podáno odvolání je pfií-
pad vyfiízen aÏ dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skuteãnû vynaloÏené náklady na dokazování ve smyslu z. ã. 71/1967 Sb., správní fiád, a z. ã. 200/1990
Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada ho-
tov˘ch v˘dajÛ a mzdy svûdkovi, náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnutí odmûny znalci, skuteã-
nû vynaloÏené náklady na ohledání místa nebo vûci, náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnuté odmûny tlumoãníkÛm

Náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti bude obec Ratibofi hradit ãtvrtletnû, a to na
základû faktur vystaven˘ch Mûstem Vsetín po skonãení pfiíslu‰ného kalendáfiního ãtvrtletí. Sou-
ãástí faktur bude soupis odloÏen˘ch vûcí, postoupen˘ch vûcí a pravomocnû skonãen˘ch fiízení
o pfiestupku s uvedením ãísla jednacího pfiestupkového spisu a vyúãtování nákladÛ dle ãl. III. bod
2 a 3. V pfiípadû pochybností o v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ má obec Ratibofi právo vyÏá-
dat si od mûsta Vsetína doloÏení dokladÛ prokazujících jejich v˘‰i. Faktury jsou splatné do 14 dnÛ
ode dne doruãení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2004. Pfied uplynutím této doby mÛÏe Mûsto Vse-
tín smlouvu písemnû vypovûdût za podmínky, Ïe obec Ratibofi bude déle jak 30 dnÛ v prodlení
s úhradou faktury, kterou jí budou vyúãtovány náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsob-
nosti za dané ãtvrtletí. V˘povûdní lhÛta ãiní jeden mûsíc a poãíná bûÏet prvním dnem mûsíce
následujícího po doruãení v˘povûdi obci Ratibofi.
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2. Obec Ratibofi pfiedá do 10 dnÛ ode dne uzavfiení této smlouvu mûstu Vsetín ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinnosti podle ãl. II. této smlouvy. Mûsto Vsetín povede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II. té-
to smlouvy.

3. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Zlínské-
ho kraje k zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

5. Smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení sou-
hlasu s jejím uzavfiením nabude právní moci.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Vsetín,
jeden stejnopis obdrÏí obec Ratibofi a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou obdrÏí
Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

7. Pfiílohou k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Vsetína a Rady obce Ratibofi a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Vsetínû dne 9. 3. 2004 V Ratibofii dne 1. 3. 2004

Jifií âunek, v. r. Bc. Jifiina Sklenská, v. r.
za mûsto Vsetín za obec Ratibofi
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VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základû usnesení Rady mûsta Vsetína ze dne 13. ledna 2004, ã. R/32/15 a usnesení Zastupi-
telstva obce RÛÏìka ze dne 27. 2. 2004, ã. 12/2004 p), uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

1. Mûsto Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
Iâ: 00304450
zastoupeno Jifiím âunkem – starostou mûsta
bankovní spojení: âSOB a. s., poboãka Vsetín
ã. ú: 1511697/0300
obec s roz‰ífienou pÛsobností
(dále jen mûsto Vsetín)

2. Obec RÛÏìka
se sídlem: RÛÏìka 320, PSâ 756 25
Iâ: 00304280
zastoupena Ing. Pavlem Kotrlou – starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
ã. ú.: 5529-851/0100
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Vsetín
(dále jen obec RÛÏìka)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Vsetína namísto orgánÛ obce RÛÏìka vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zvlá‰t-
ními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce RÛÏìka v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Vsetína místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízení uvedeném v ãl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce RÛÏìka

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem ve Vsetínû pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta Vsetína.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Vsetín pfii plnûní této smlouvy, jakoÏ i náklady fiíze-
ní, jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Vsetína.

216/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí RÛÏìka

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/5821/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6. 4. 2004.
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II.

Orgány Mûsta Vsetína budou vykonávat namísto orgánÛ obce RÛÏìka v jejím správním obvo-
du pfienesenou pÛsobnost podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, spoãívající v projednávání pfiestupkÛ ve správním fiízení podle § 53 tohoto zákona, vãetnû v˘-
konu vydan˘ch rozhodnutí zákonem stanoven˘mi zpÛsoby.

Jedná se o pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfiestup-
ky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky proti ma-
jetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vyhledávání,
ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod
a lázeÀsk˘ch míst.

III.

Za v˘kon pfienesené pÛsobnosti v urãeném rozsahu uhradí obec RÛÏìka Mûstu Vsetín tyto ná-
klady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti:

1. ãástku 500,– Kã za jeden tzv. „projednan˘ pfiípad“. Projednan˘m pfiípadem strany smlouvy ro-
zumí pfiípad, ve kterém budou uãinûny úkony poãínající od doby doruãení oznámení o pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku,( tj. odloÏením vûci dle § 66 z. ã. 200/1990 Sb., v platném
znûní, postoupením vûci dle § 71 z. ã. 200/1990 Sb., v platném znûní, nebo dnem právní moci roz-
hodnutí o pfiestupku. V pfiípadû, Ïe proti rozhodnutí o pfiestupku bude podáno odvolání je pfií-
pad vyfiízen aÏ dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skuteãnû vynaloÏené náklady na dokazování ve smyslu z. ã. 71/1967 Sb., správní fiád, a z. ã. 200/1990
Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada ho-
tov˘ch v˘dajÛ a mzdy svûdkovi, náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnutí odmûny znalci, skuteã-
nû vynaloÏené náklady na ohledání místa nebo vûci, náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnuté odmûny tlumoãníkÛm

Náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti bude obec RÛÏìka uhradit ãtvrtletnû, a to
na základû faktur vystaven˘ch Mûstem Vsetín po skonãení pfiíslu‰ného kalendáfiního ãtvrtletí. Sou-
ãástí faktur bude soupis odloÏen˘ch vûcí, postoupen˘ch vûcí a pravomocnû skonãen˘ch fiízení
o pfiestupku s uvedením ãísla jednacího pfiestupkového spisu a vyúãtování nákladÛ dle ãl. III. bod
2 a 3. V pfiípadû pochybností o v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ má obec RÛÏìka právo vyÏá-
dat si od mûsta Vsetína doloÏení dokladÛ prokazujících jejich v˘‰i. Faktury jsou splatné do 14 dnÛ
ode dne doruãení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2004. Pfied uplynutím této doby mÛÏe Mûsto Vse-
tín smlouvu písemnû vypovûdût za podmínky, Ïe obec RÛÏìka bude déle jak 30 dnÛ v prodlení
s úhradou faktury, kterou jí budou vyúãtovány náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsob-
nosti za dané ãtvrtletí. V˘povûdní lhÛta ãiní jeden mûsíc a poãíná bûÏet prvním dnem mûsíce
následujícího po doruãení v˘povûdi obci RÛÏìka.
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2. Obec RÛÏìka pfiedá do 10 dnÛ ode dne uzavfiení této smlouvu mûstu Vsetín ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinnosti podle ãl. II. této smlouvy. Mûsto Vsetín povede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II. té-
to smlouvy.

3. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Zlínské-
ho kraje k zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Vsetín,
jeden stejnopis obdrÏí obec RÛÏìka a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou obdrÏí
Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

6. Pfiílohou k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Vsetína a Rady obce RÛÏìka a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Vsetínû dne 8. 3. 2004 V RÛÏìce dne 8. 3. 2004

Jifií âunek, v. r. Ing. Pavel Kotrla, v. r.
za mûsto Vsetín za obec RÛÏìka
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VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základû usnesení Rady mûsta Vsetína ze dne 16. 3. 2004, ã. R/36/2 a usnesení Zastupitelstva
obce Stfielná ã. 1. 5. ze dne 19. 3. 2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní
smlouvu:

1. Mûsto Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
Iâ: 00304450
zastoupeno Jifiím âunkem – starostou mûsta
bankovní spojení: âSOB a. s., poboãka Vsetín
ã. ú: 1511697/0300
obec s roz‰ífienou pÛsobností
(dále jen mûsto Vsetín)

2. Obec Stfielná
se sídlem: Stfielná 38, 756 12
Iâ: 00304310
zastoupena Jaroslavou Schovajsovou – starostkou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
ã. ú.: 5721-851/0100
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Vsetín
(dále jen obec Stfielná)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou orgány
mûsta Vsetína namísto orgánÛ obce Stfielná vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zvlá‰t-
ními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Stfielná v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.

2. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Vsetína místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány
v fiízení uvedeném v ãl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Stfielná

3. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úfiadem ve Vsetínû pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem
rozpoãtu Mûsta Vsetína.

4. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem Vsetín pfii plnûní této smlouvy, jakoÏ i náklady fiíze-
ní, jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Vsetína.

217/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vsetín a obcí Stfielná

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/7658/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 27. 4. 2004.
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II.

Orgány Mûsta Vsetína budou vykonávat namísto orgánÛ obce Stfielná v jejím správním obvo-
du pfienesenou pÛsobnost podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, spoãívající v projednávání pfiestupkÛ ve správním fiízení podle § 53 tohoto zákona, vãetnû v˘-
konu vydan˘ch rozhodnutí zákonem stanoven˘mi zpÛsoby.

Jedná se o pfiestupky proti pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jim svûfieny, pfiestup-
ky proti pofiádku v územní samosprávû, pfiestupky proti vefiejnému pofiádku, pfiestupky proti ma-
jetku, jakoÏ i pfiestupky proti obãanskému souÏití, pokud nebyly spáchány poru‰ením zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích, a pfiestupky na úseku vyhledávání,
ochrany, vyuÏívání a dal‰ího rozvoje pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod
a lázeÀsk˘ch míst.

III.

Za v˘kon pfienesené pÛsobnosti v urãeném rozsahu uhradí obec Stfielná Mûstu Vsetín tyto ná-
klady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti:

1. ãástku 500,– Kã za jeden tzv. „projednan˘ pfiípad“. Projednan˘m pfiípadem strany smlouvy ro-
zumí pfiípad, ve kterém budou uãinûny úkony poãínající od doby doruãení oznámení o pfie-
stupku a konãící vyfiízením pfiestupku,( tj. odloÏením vûci dle § 66 z. ã. 200/1990 Sb., v platném
znûní, postoupením vûci dle § 71 z. ã. 200/1990 Sb., v platném znûní, nebo dnem právní moci roz-
hodnutí o pfiestupku. V pfiípadû, Ïe proti rozhodnutí o pfiestupku bude podáno odvolání je pfií-
pad vyfiízen aÏ dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skuteãnû vynaloÏené náklady na dokazování ve smyslu z. ã. 71/1967 Sb., správní fiád, a z. ã. 200/1990
Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada ho-
tov˘ch v˘dajÛ a mzdy svûdkovi, náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnutí odmûny znalci, skuteã-
nû vynaloÏené náklady na ohledání místa nebo vûci, náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotov˘ch v˘dajÛ a poskytnuté odmûny tlumoãníkÛm

Náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsobnosti bude obec Stfielná hradit ãtvrtletnû, a to na
základû faktur vystaven˘ch Mûstem Vsetín po skonãení pfiíslu‰ného kalendáfiního ãtvrtletí. Sou-
ãástí faktur bude soupis odloÏen˘ch vûcí, postoupen˘ch vûcí a pravomocnû skonãen˘ch fiízení
o pfiestupku s uvedením ãísla jednacího pfiestupkového spisu a vyúãtování nákladÛ dle ãl. III. bod
2 a 3.V pfiípadû pochybností o v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ má obec Stfielná právo vyÏádat
si od mûsta Vsetína doloÏení dokladÛ prokazujících jejich v˘‰i. Faktury jsou splatné do 14 dnÛ ode
dne doruãení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2004. Pfied uplynutím této doby mÛÏe Mûsto Vse-
tín smlouvu písemnû vypovûdût za podmínky, Ïe obec Stfielná bude déle jak 30 dnÛ v prodlení
s úhradou faktury, kterou jí budou vyúãtovány náklady spojené s v˘konem pfienesené pÛsob-
nosti za dané ãtvrtletí. V˘povûdní lhÛta ãiní jeden mûsíc a poãíná bûÏet prvním dnem mûsíce
následujícího po doruãení v˘povûdi obci Stfielná.
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2. Obec Stfielná pfiedá do 10 dnÛ ode dne uzavfiení této smlouvu mûstu Vsetín ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinnosti podle ãl. II. této smlouvy. Mûsto Vsetín povede po dobu
platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II. té-
to smlouvy.

3. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Zlínské-
ho kraje k zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Vsetín,
jeden stejnopis obdrÏí obec Stfielná a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou obdrÏí
Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

6. Pfiílohou k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Vsetína a Rady obce Stfielná a pravomocné
rozhodnutí Krajského úfiadu Zlínského kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Vsetínû dne 24. 3. 2004 Ve Stfielné dne 23. 4. 2004

Jifií âunek, v. r. Jaroslava Schovajsová, v. r.
za mûsto Vsetín za obec Stfielná
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218/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí Dobrkovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/10954/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 9. 7. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady mûsta Zlína, ze dne 24. 10. 2003 ã. usn. 682/21R/2003 a usnesení Za-
stupitelstva obce Dobrkovice ze dne 30. 12. 2003 ã. usn. …8, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1. Statutární mûsto Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00283924
DIâ: 303-00283924, není plátcem DPH
Zastoupené: Mgr. Tomá‰em Úlehlou – primátorem
Odpovûdn˘ útvar: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerãní banka, a. s., poboãka Zlín
â. ú.: 19-128661/0100

– obec s roz‰ífienou pÛsobností

2. obec Dobrkovice
Sídlo: Dobrkovice 61
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00568538
Zastoupené: Josefem Jurákem – starostou obce

– pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – statutárního mûsta Zlína

II.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Magistrát
mûsta Zlína namísto Obecního úfiadu obce Dobrkovice vykonávat pfienesenou pÛsobnost, svûfie-
nou zvlá‰tními zákony obecnímu úfiadu obce. Na základû této smlouvy bude Magistrát mûsta Zlí-
na místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu obce Dobrkovice.
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III.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1) Magistrát mûsta Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Dobrkovice pfienesenou pÛ-
sobnost podle ustanovení § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

2) Na základû této smlouvy budou orgány statutárního mûsta Zlína místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v fiízeních pro správní obvod obce Dobrkovice.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy jsou, v souladu
s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ,
v platném znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy je, v souladu s ust. § 7
odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, v platném
znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

IV.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Dobrkovice ze svého rozpoãtu
Statutárnímu mûstu Zlínu na jeho úãet uveden˘ v ãlánku I. této smlouvy pfiíspûvek, kter˘ se rovná
úhradû nákladÛ na celkov˘ poãet projednávan˘ch pfiestupkÛ za kaÏd˘ jednotliv˘ rok. Náklady na
jeden pfiestupek ãiní 1. 195,– Kã (slovy: tisícstodevadesátpût korun ãesk˘ch). Pfiíspûvek obec uhra-
dí na základû faktury vystavené obcí s roz‰ífienou pÛsobností do 14 dnÛ po doruãení pfiíslu‰né fak-
tury obci. Tato faktura bude vystavena na konci kaÏdého jednotlivého kalendáfiního roku. Faktura
bude obsahovat poãet správních fiízení projednan˘ch na základû této smlouvy.

V.
Spoleãná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od uzavfiení této smlouvy, nejdfiíve v‰ak od 1. 1. 2004,
do 31. 12. 2006.

2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje. Îádost o zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ
kraje za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, pfiiãemÏ dva stejnopisy obdrÏí Statutární mûsto
Zlín, 1 stejnopis obdrÏí obec a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘
úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uzavfie-
ním této smlouvy a za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Zlína a Zastupitelstva obce Dobrkovice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Zlínû, dne 13. 11. 2003 V Dobrkovicích, dne 27. 11. 2003

Mgr. Tomá‰ Úlehla, v. r. Josef Jurák, v. r.
primátor statutárního mûsta Zlína starosta obce Dobrkovice
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219/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí Karlovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/12079/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 10. 7. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady mûsta Zlína, ze dne 24. 10. 2003 ã. usn. 682/21R/2003 a usnesení Za-
stupitelstva obce Karlovice, ze dne 23. 5. 2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1. Statutární mûsto Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00283924
DIâ: 303-00283924, není plátcem DPH
Zastoupené: Mgr. Tomá‰em Úlehlou – primátorem
Odpovûdn˘ útvar: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerãní banka, a. s., poboãka Zlín
â. ú.: 19-128661/0100

– obec s roz‰ífienou pÛsobností

2. obec Karlovice
Sídlo: Karlovice 47
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00568538
Zastoupené: Antonínem Kadlecem – starostou obce

– pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – statutárního mûsta Zlína

II.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Magistrát
mûsta Zlína namísto Obecního úfiadu obce Karlovice vykonávat pfienesenou pÛsobnost, svûfienou
zvlá‰tními zákony obecnímu úfiadu obce. Na základû této smlouvy bude Magistrát mûsta Zlína
místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu obce Karlovice.
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III.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1) Magistrát mûsta Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Karlovice pfienesenou pÛ-
sobnost podle ustanovení § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

2) Na základû této smlouvy budou orgány statutárního mûsta Zlína místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v fiízeních pro správní obvod obce Karlovice.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy jsou, v souladu
s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ,
v platném znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy je, v souladu s ust. § 7
odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, v platném
znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

IV.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Karlovice ze svého rozpoãtu
Statutárnímu mûstu Zlínu na jeho úãet uveden˘ v ãlánku I. této smlouvy pfiíspûvek, kter˘ se rovná
úhradû nákladÛ na celkov˘ poãet projednávan˘ch pfiestupkÛ za kaÏd˘ jednotliv˘ rok. Náklady na
jeden pfiestupek ãiní 1. 195,– Kã (slovy: tisícstodevadesátpût korun ãesk˘ch). Pfiíspûvek obec uhra-
dí na základû faktury vystavené obcí s roz‰ífienou pÛsobností do 14 dnÛ po doruãení pfiíslu‰né fak-
tury obci. Tato faktura bude vystavena na konci kaÏdého jednotlivého kalendáfiního roku. Faktura
bude obsahovat poãet správních fiízení projednan˘ch na základû této smlouvy.

V.
Spoleãná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od uzavfiení této smlouvy do 31. 12. 2006.
2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních

deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje. Îádost o zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ
kraje za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, pfiiãemÏ dva stejnopisy obdrÏí Statutární mûsto
Zlín, 1 stejnopis obdrÏí obec a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘
úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas s uzavfie-
ním této smlouvy a za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Zlína a Zastupitelstva obce Karlovice a pra-
vomocné rozhodnutí Krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Zlínû, dne 13. 11. 2003 V Karlovicích, dne 24. 5. 2004

Mgr. Tomá‰ Úlehla, v. r. Antonín Kadlec, v. r.
primátor statutárního mûsta Zlína starosta obce
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220/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí Provodov

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/4174/04/LPO/Tr, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 9. 4. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady mûsta Zlína, ze dne 24. 10. 2003 ã. usn. 682/21R/2003 a usnesení Za-
stupitelstva obce Provodov, ze dne 2. 2. 2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejno-
právní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1. Statutární mûsto Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00283924
DIâ: 303-00283924
Zastoupené: Mgr. Tomá‰em Úlehlou – primátorem
Odpovûdn˘ útvar: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerãní banka, a. s., poboãka Zlín
â. ú.: 19-128661/0100

– obec s roz‰ífienou pÛsobností

2. obec Provodov
Sídlo: Provodov 28
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00284378
Zastoupené: Antonínem Gallou – starostou obce

– pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – statutárního mûsta Zlína

II.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Magistrát
mûsta Zlína namísto Obecního úfiadu obce Provodov vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony obecnímu úfiadu obce. Na základû této smlouvy bude Magistrát mûsta Zlína
místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu obce Provodov.
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III.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1) Magistrát mûsta Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Provodov pfienesenou pÛ-
sobnost podle ustanovení § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

2) Na základû této smlouvy budou orgány statutárního mûsta Zlína místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v fiízeních pro správní obvod obce Provodov.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy jsou, v souladu
s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ,
v platném znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy je, v souladu s ust. § 7
odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, v platném
znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

IV.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Provodov ze svého rozpoãtu
Statutárnímu mûstu Zlínu na jeho úãet uveden˘ v ãlánku I. této smlouvy pfiíspûvek, kter˘ se rovná
úhradû nákladÛ na celkov˘ poãet projednávan˘ch pfiestupkÛ za kaÏd˘ jednotliv˘ rok. Náklady na
jeden pfiestupek ãiní 1. 195,– Kã (slovy: tisícstodevadesátpûtkorun ãesk˘ch). Pfiíspûvek obec uhra-
dí na základû faktury vystavené obcí s roz‰ífienou pÛsobností do 14 dnÛ po doruãení pfiíslu‰né fak-
tury obci. Tato faktura bude vystavena na konci kaÏdého jednotlivého kalendáfiního roku. Faktura
bude obsahovat poãet správních fiízení projednan˘ch na základû této smlouvy.

V.
Spoleãná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od uzavfiení této smlouvy, nejdfiíve v‰ak od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.

2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje. Îádost o zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ
kraje za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, pfiiãemÏ dva stejnopisy obdrÏí Statutární mûsto
Zlín, 1 stejnopis obdrÏí obec Provodov a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou ob-
drÏí Krajsk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o sou-
hlas s uzavfiením této smlouvy a za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Zlína a Zastupitelstva obce Provodov a pra-
vomocné rozhodnutí Krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Zlínû, dne 20. 11. 2003 V Provodovû, dne 2. 2. 2004

Mgr. Tomá‰ Úlehla, v. r. Antonín Galla, v. r.
primátor statutárního mûsta Zlína starosta obce Provodov
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221/VS/2004
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Zlín a obcí ·arovy

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí ã. j. KUZL/8150/2004/LPO/Ka, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil
souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 30. 8. 2004.

Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady mûsta Zlína, ze dne 24. 10. 2003 ã. usn. 682/21R/2003 a usnesení Za-
stupitelstva obce ·arovy, ze dne 23. 2. 2004 ã. usn. II/2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1. Statutární mûsto Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00283924
DIâ: 303-00283924
Zastoupené: Mgr. Tomá‰em Úlehlou – primátorem
Odpovûdn˘ útvar: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerãní banka, a. s., poboãka Zlín
â. ú.: 19-128661/0100

– obec s roz‰ífienou pÛsobností

2. obec ·arovy
Sídlo: ·arovy 100, 763 51 ·arovy
Kraj: Zlínsk˘
IâO: 00837296.
DIâ: 303-00837296
Zastoupené: Josefem GajdÛ‰kem – starostou obce

– pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – statutárního mûsta Zlína

II.
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, bude Magistrát
mûsta Zlína namísto Obecního úfiadu obce ·arovy vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony obecnímu úfiadu obce. Na základû této smlouvy bude Magistrát mûsta Zlína
místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu obce ·arovy.
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III.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1) Magistrát mûsta Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce ·arovy pfienesenou pÛsob-
nost podle ustanovení § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

2) Na základû této smlouvy budou orgány statutárního mûsta Zlína místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v fiízeních pro správní obvod obce ·arovy.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy jsou, v souladu
s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ,
v platném znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

4) V˘nos pokut uloÏen˘ch Magistrátem mûsta Zlína pfii plnûní této smlouvy je, v souladu s ust. § 7
odst. 1 písm. d) zák. ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, v platném
znûní, pfiíjmem rozpoãtu Statutárního mûsta Zlína.

IV.
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec ·arovy ze svého rozpoãtu Sta-
tutárnímu mûstu Zlínu na jeho úãet uveden˘ v ãlánku I. této smlouvy pfiíspûvek, kter˘ se rovná
úhradû nákladÛ na celkov˘ poãet projednávan˘ch pfiestupkÛ za kaÏd˘ jednotliv˘ rok. Náklady na
jeden pfiestupek ãiní 1. 195,– Kã (slovy: tisícstodevadesátpût korun ãesk˘ch). Pfiíspûvek obec uhra-
dí na základû faktury vystavené obcí s roz‰ífienou pÛsobností do 14 dnÛ po doruãení pfiíslu‰né fak-
tury obci. Tato faktura bude vystavena na konci kaÏdého jednotlivého kalendáfiního roku. Faktura
bude obsahovat poãet správních fiízení projednan˘ch na základû této smlouvy.

V.
Spoleãná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od uzavfiení do 31. 12. 2006.
2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních

deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje. Îádost o zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ
kraje za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, pfiiãemÏ dva stejnopisy obdrÏí Statutární mûsto
Zlín, 1 stejnopis obdrÏí obec ·arovy a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou obdrÏí
Krajsk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy. Îádost o souhlas
s uzavfiením této smlouvy a za‰le Krajskému úfiadu Statutární mûsto Zlín.

5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Zlína a Zastupitelstva/Rady obce ·arovy
a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Zlínû, dne 24. 3. 2004 V ·arovech, dne 31. 3. 2004

Mgr. Tomá‰ Úlehla, v. r. Josef GajdÛ‰ek, v. r.
primátor statutárního mûsta Zlína starosta obce ·arovy
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vydává: Zlínsk˘ kraj 
Redakce: Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje, tfi. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 111, fax: 5577 043 152
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh. V˘‰e záloh
bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek. Záloha na rok 2004
ãiní 800 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Zlínského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte IâO (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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