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Veřejnoprávní smlouva
Na základě  usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3. 2. 2003 a rozhodnutí starosty obce Vyklantice č. 1 ze dne 6. 6. 2003 uzavírají  
uvedené smluvní strany tuto  veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem, Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města 
s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Vyklantice, zastoupená starostou Ing. Josefem Dvořákem, Vyklantice, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou 
působností Pacov
        

Čl. II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.  1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov namísto orgánů 
obce Vyklantice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Vyklantice 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou.  Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně příslušnými správními orgány 
v řízení ve správním obvodu obce Vyklantice.

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Vyklantice přenesenou působnost svěřenou orgánům obce a to 
projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vyklantice ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u České 
spořitelny a.s. číslo  účtu  19 - 622171349/0800  příspěvek ve výši 500,- Kč za projednaný případ.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci  o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec Vyklantice 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Vyklantice a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vyklanticích dne 20. 9. 2003     V Pacově dne 15. 9. 2003 
Ing. Josef Dvořák  v.r.       Josef Bulušek v.r.
starosta obce Vyklantice         starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 266/04 z 28. 10. 04  a  usnesení  Zastupitelstva  obce  Chlum ze dne 1. 10. 2004 uzavírají 
dne 26. 11. 2004  níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Okříšky, se sídlem: Obecní úřad Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, identifikační číslo 290050, zastoupená starostou: 
Ing. Josef Kula, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč

a
Obec Chlum, se sídlem: Obecní úřad Chlum, Chlum č. 63, 675 07 Čechtín, identifikační číslo 00377309, zastoupená starostou: Jiří 
Mašek, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč 
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Okříšky 
namísto orgánů obce Chlum vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Chlum v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán Komise pro projednávání přestupků Okříšky místně 
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Chlum.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Zvláštní orgán obce Okříšky – Komise pro projednávání přestupků Okříšky – bude vykonávat ve správním obvodu obce Chlum 
přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlum ze svého rozpočtu obci Okříšky úhradu prokazatelně 
vynaložených nákladů za každý oznámený přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Chlum, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí pro projednávání přestupků Obce Okříšky – je  příjmem obce 
Okříšky, jejíž orgán ve věci rozhodoval (viz. ust. § 13 odst. 3 z.č. 200/1990 Sb.) a její hodnota bude z účtové částky za vynaložené 
náklady odečtena, a to pouze v případě, že byla na účet obce zaplacena. 
Fakturu na úhradu vynaložených nákladů vystaví obec Okříšky dvakrát ročně, a to vždy do 15 dnů po ukončení pololetí.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude 
právní moci.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Chlum a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Chlum a pravomocné rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná 
běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Okříškách dne 26. 11. 2004     V Chlumu dne  1.  října 2004
Ing. Josef Kula v. r.       Jiří Mašek  v. r. 
starosta obce Okříšky      starosta obce Chlum

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 101/03 ze dne 12. 8. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Kouty ze dne 4. 2. 2004 
uzavírají dne 2. 8. 2004 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Okříšky, se sídlem: Obecní úřad Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, identifikační číslo: 290050, zastoupená starostou: 
Ing. Josef Kula, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč

a
Obec Kouty, se sídlem: Obecní úřad Kouty, Kouty č. 11, 675 08 Kouty u Třebíče, identifikační číslo: 289655, zastoupená starostou: 
Bohumil Kremláček, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Okříšky 
namísto orgánů obce Kouty vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Kouty v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán Komise pro projednávání přestupků Okříšky místně 
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kouty.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Zvláštní orgán obce Okříšky – Komise pro projednávání přestupků Okříšky – bude vykonávat ve správním obvodu obce Kouty 
přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kouty ze svého rozpočtu obci Okříšky úhradu prokazatelně 
vynaložených nákladů za každý oznámený přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kouty, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí pro projednávání přestupků Obce Okříšky – je  příjmem obce 
Okříšky, jejíž orgán ve věci rozhodoval (viz. ust. § 13 odst. 3 z.č. 200/1990 Sb.) a její hodnota bude z účtové částky za vynaložené 
náklady odečtena, a to pouze v případě, že byla na účet obce zaplacena. 
Fakturu na úhradu vynaložených nákladů vystaví obec Okříšky dvakrát ročně, a to vždy do 15 dnů po ukončení pololetí.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude 
právní moci.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Kouty a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Kouty a pravomocné rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná 
běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Okříškách dne 13. srpna  2004     V Koutech dne 2. srpna 2004
Ing. Josef Kula v. r.       Bohumil Kremláček  v. r. 
starosta obce Okříšky      starosta obce Kouty

 

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení rady obce Hamry nad Sázavou ze 
dne 5. 1. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 
2, kraj Vysočina

Obec Hamry nad Sázavou, zastoupená starostou Hubertem Křesťanem, IČO 00543870, Hamry nad Sázavou 64, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Hamry nad Sázavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Hamry 
nad Sázavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Hamry nad Sázavou.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Hamry nad Sázavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. 
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Hamry nad Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hamry nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek 
ve výši 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Hamry nad Sázavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec 
Hamry nad Sázavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hamry nad Sázavou o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12. 1. 2005
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Hubert Křesťan v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Hamry nad Sázavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Hodíškov ze 
dne 16. 12. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 
2, kraj Vysočina

Obec Hodíškov, zastoupená starostkou PaeDr. Zdeňkou Burianovou, IČO 00560031, Hodíškov 52, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Hodíškov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Hodíškov v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně 
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Hodíškov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Hodíškov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Hodíškov.
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Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hodíškov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve 
výši 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Hodíškov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Hodíškov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hodíškov o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 1. 2005
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      PaeDr. Zdeňka Burianová v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Hodíškov

 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 12. 1. 2005, č. usn. 58 a usnesení č. 6 Zastupitelstva obce Březejc 
ze dne 17. 6. 2004 uzavírají dne 21. 1. 2005 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Březejc, zastoupená starostou obce p. Josefem Krejčím, adresa obecního úřadu: Obecní úřad  Březejc,  594 01 Velké Meziříčí, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Březejc vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Březejc v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Březejc.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Březejc přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Březejc ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Březejc, nebo jehož pachatelem byl občan obce Březejc.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Bčezejc a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Březejc a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 1. 2005
Ing. František Bradáč v. r.      Josef  Krejčí  v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Březejc

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Hodice, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Bakajem,
adresa obecního úřadu: Hodice 48, PSČ 589 01 Třešť
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Hodice“)

Uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Hodice ze dne 23. 11. 2004 a usnesení rady města Třešť ze dne 1. 12. 2004 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků. (dále jen 
„smlouva“)

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Hodice ze dne 26. 6. 2003 a usnesení rady města Třešť ze dne 2. 7. 2003 uzavřely dne 9. 8. 
2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Třešť namísto orgánů obce Hodice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku ve správním obvodu obce Hodice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Třešť, jeden obec Hodice a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohou k tomuto dodatku tvoří usnesení rady města Třešť, zastupitelstva obce Hodice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu 
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
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I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu 
s uzavřením dodatku nabude právní moci.

V Třešti dne      V Hodicích dne
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.    Ing. Josef Bakaj v.r.
starosta města Třešť     starosta obce Hodice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Jezdovice, zastoupená starostou obce Lubošem Hartlem,
adresa obecního úřadu: Jezdovice 90, PSČ 589 01 Třešť
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Jezdovice“)

Uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Jezdovice ze dne 10. 11. 2004 a usnesení rady města Třešť ze dne 1. 12. 2004 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků. (dále jen 
„smlouva“)

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Jezdovice ze dne 14. 5. 2003 a usnesení rady města Třešť ze dne 28. 5. 2003 uzavřely dne 
24. 7. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Třešť namísto orgánů obce Jezdovice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními 
zákony orgánům obce na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku ve správním obvodu obce 
Jezdovice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Třešť, jeden obec Jezdovice a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohou k tomuto dodatku tvoří usnesení rady města Třešť, zastupitelstva obce Jezdovice a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu 
s uzavřením dodatku nabude právní moci.

V Třešti dne      V Jezdovicích dne
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.    Luboš  Hartl  v.r.
starosta města Třešť     starosta obce Jezdovice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Růžená, zastoupená starostou obce Františkem Trojanem,
adresa obecního úřadu: Růžená  7, PSČ 589 01 Třešť
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Růžená“)

Uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Růžená ze dne 19. 11. 2004 a usnesení rady města Třešť ze dne 1. 12. 2004 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků. (dále jen 
„smlouva“)
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I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Růžená ze dne 8. 8. 2003 a usnesení rady města Třešť ze dne 2. 7. 2003 uzavřely dne 17. 9. 
2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Třešť namísto orgánů obce Růžená vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku ve správním obvodu obce Růžená.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Třešť, jeden obec Růžená a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohou k tomuto dodatku tvoří usnesení rady města Třešť, zastupitelstva obce Růžená a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu 
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu 
s uzavřením dodatku nabude právní moci.

V Třešti dne      V Růžené dne
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.    František  Trojan  v.r.
starosta města Třešť     starosta obce Růžená

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 12. 1. 2005 a usnesení Zastupitelstva obce Horní Dubenky ze dne 2. 12. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
    a
Obec Horní Dubenky, zastoupená starostou obce Ing. Janem Lapešem
adresa obecního úřadu: Horní Dubenky č. 31, PSČ 588 52  Horní Dubenky
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu  s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Horní 
Dubenky vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Horní Dubenky 
přenesenou působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve 
správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod 
obce Horní Dubenky.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Dubenky ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 
1466068319/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení 
ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Horní 
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Dubenky, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto 
územním obvodu zdržují či pracují. Příspěvek se obec Horní Dubenky zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení 
jednotlivě, a to do 15-ti dnů od výzvy podané městem Třešť.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V 
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po  jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Horní Dubenky, jeden stejnopis město 
Třešť a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Horní Dubenky a pravomocné 
rozhodnutí  Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Třešti dne 6. 6. 2003      V Horních Dubenkách  dne 21. 1. 2005
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.     Ing. Jan  Lapeš  v.r.
starosta  města Třešť                                                                       starosta obce Horní Dubenky

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 12. 1. 2005 a usnesení Zastupitelstva obce Panenská Rozšíčka ze dne 8. 12. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
    a
Obec Panenská Rozsíčka, zastoupená starostou obce Bohumilem Novákem
adresa obecního úřadu: Panenská Rozsíčka
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu  s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Panenská 
Rozsíčka vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Panenská Rozsíčka 
přenesenou působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve 
správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod 
obce Panenská Rozsíčka.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Panenská Rozsíčka ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet 
č. 1466068319/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené 
řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce 
Panenská Rozsíčka, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se 
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Příspěvek se obec Panenská Rozsíčka zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové 
řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od výzvy podané městem Třešť.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V 
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po  jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Panenská Rozsíčka, jeden stejnopis město 
Třešť a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Panenská Rozsíčka a pravomocné 
rozhodnutí  Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Třešti dne 21. 1. 2005      V Panenské Rozsíčce dne 19. 1. 2005
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.     Bohumil Novák  v.r.
starosta  města Třešť                                                                        starosta obce Panenská Rozsíčka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 12. 1. 2005  a usnesení Zastupitelstva obce Švábov ze dne 26. 11. 2004 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
    a
Obec Švábov, zastoupená starostou obce Jiřím Maškem
adresa obecního úřadu:  Švábov č. 37, PSČ 588 51   Batelov
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu  s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Švábov 
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Švábov přenesenou 
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení 
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod 
obce Švábov.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Švábov ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu 
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Švábov, kde byl 
přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu 
zdržují či pracují. Příspěvek se obec Švábov zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od 
výzvy podané městem Třešť.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po  jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Švábov, jeden stejnopis město Třešť 
a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Švábov a pravomocné rozhodnutí  
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Třešti dne 21. 1. 2005      Ve Švábově  dne 21. 1. 2005
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.     Jiří  Mašek   v.r.
starosta  města Třešť                                                                        starosta obce Švábov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 12. 1. 2005 č. 12/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Batelov ze dne 24. 11. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
    a
Obec Batelov, zastoupená starostou obce Miroslavem Mertem
adresa obecního úřadu: Batelov, nám. Míru 148, PSČ 588 51   Batelov
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu  s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Batelov 
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Batelov přenesenou 
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení 
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod 
obce Batelov.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Batelov ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu 
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Batelov, kde 
byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu 
zdržují či pracují. Příspěvek se obec Batelov zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od 
výzvy podané městem Třešť.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V 
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po  jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Batelov, jeden stejnopis město Třešť 
a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Batelov a pravomocné rozhodnutí  
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Třešti dne 21. 1. 2005      V Batelově dne 14. 1. 2005
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.     Miroslav  Mert  v.r.
starosta  města Třešť                                                                        starosta obce Batelov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Číhalín ze dne 2. 12. 2004 č. 5 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Číhalín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Cahou, adresa sídla obce: Číhalín, kraj Vysočina, IČ: 00376795, bank. spojení: 
KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 10324-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen 
„obec Číhalín“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Číhalín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Číhalín 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Číhalín.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Číhalín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 732,- Kč (slovy: sedmsettřicetdva korun českých) bez 
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Číhalín k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. 
Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném 
kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Číhalín uhradit předem náklady, 
které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě 
každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It /100)
kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
        Nt         je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
        It          je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená 

      přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
      úřadem a vyjádřený v procentech.

Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000067, vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva 
nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského 
zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na 
dobu jednoho roku dne 30. 1. 2004.
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Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Číhalín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Číhalín, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Číhalín a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření 
smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 
o obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 5. 1. 2005      V Číhalíně dne 6. 12. 2004
Miloš Mašek v. r.       starosta obce  v. r. 
starosta města Třebíč      

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Čechočovice ze dne 22. 4. 2004 č. 19/1 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Čechovovice, zastoupená starostou obce Vladimírem Vrzalem, adresa sídla obce: Čechočovice 79, kraj Vysočina, IČ: 00376779, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 9323-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Čechočovice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Čechočovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Čechočovice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Čechočovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čechočovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1100,- Kč (slovy: jedentisícjednosto korun českých) 
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bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Čechočovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy 
v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Čechočovice uhradit 
předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se 
v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It /100)
kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
        Nt         je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
        It          je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená 

      přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
      úřadem a vyjádřený v procentech.

Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000067, vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva 
nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského 
zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na 
dobu jednoho roku dne 30. 1. 2004.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Čechočovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čechočovice, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Čechočovice a usnesení rady města Třebíče 
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 
o obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 5. 1. 2005      V Čechočovicích dne 9. 8. 2004
Miloš Mašek v. r.       Vladimír Vrzal  v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce Čechočovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Heraltice ze dne 27. 8. 2004  a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Heraltice, zastoupená starostou obce Ing. Janem Lazárkem, adresa sídla obce: Heraldice čp. 78, kraj Vysočina, IČ: 00376833, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 18828-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Heraltice“)

a
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Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Heraltice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Heraltice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Heraltice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Heraltice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1488,- Kč (slovy: jedentisícčtyřistaosmdesátosm korun 
českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Heraltice k 1. lednu roku, ve kterém je 
smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání 
smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Heraltice 
uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů 
se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It /100)
kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
        Nt         je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
        It          je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená 

      přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
      úřadem a vyjádřený v procentech.

Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000067, vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva 
nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského 
zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na 
dobu jednoho roku dne 30. 1. 2004.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Heraltice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Heraltice, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Heraltice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření 
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smlouvy.
(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 

o obcích, případně občanským zákonem.
(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 

takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 5. 1. 2005      V Heralticích dne 8. 9. 2004
Miloš Mašek v. r.        Ing. Jan  Lazárek  v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Okřešice ze dne 1. 11. 2004 č. 16 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Okřešice, zastoupená starostou obce Bohumilem Vostalem, adresa sídla obce: Okřešice čp. 33, kraj Vysočina, IČ: 48527459, 
bank. spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1520780359/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíče (dále jen „obec Okřešice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Okřešice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Okřešice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Okřešice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Okřešice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 660,- Kč (slovy: šestsetšedesát korun českých) bez ohledu na 
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Okřešice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na 
první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním 
roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Okřešice uhradit předem náklady, které si sama 
zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně 
zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It /100)
kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
        Nt         je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
        It          je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená 

      přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
      úřadem a vyjádřený v procentech.

Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000067, vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva 
nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského 
zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na 
dobu jednoho roku dne 30. 1. 2004.
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Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Okřešice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Okřešice, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Okřešice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření 
smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 
o obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 5. 1. 2005      V Okřešicích dne 6. 12. 2004
Miloš Mašek v. r.         Bohumil Vostal  v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Studnice ze dne 13. 8. 2004  a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Studnice, zastoupená starostou obce Františkem Hortem, adresa sídla obce: Studnice čp. 12, kraj Vysočina, IČ: 00378631, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 8523-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Studnice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Studnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Studnice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Studnice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Studnice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 600,- Kč (slovy: šestset korun českých) bez ohledu na počet 
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případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Studnice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první 
rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce 
do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Studnice uhradit předem náklady, které si sama zvýší 
v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší 
podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It /100)
kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
        Nt         je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
        It          je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená 

      přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
      úřadem a vyjádřený v procentech.

Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000067, vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva 
nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského 
zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na 
dobu jednoho roku dne 30. 1. 2004.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Studnice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Studnice, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Studnice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření 
smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 
o obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 5. 1. 2005      V Studnicích dne 25. 8. 2004
Miloš Mašek v. r.        František  Hort  v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce  

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Valeč ze dne 14. 12. 2004 č. 15 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Valeč, zastoupená starostou obce Josef Zahrádka, adresa sídla obce: Valeč 109, kraj Vysočina, IČ: 00290637, bank. spojení: 
KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 2826-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen 
„obec Valeč“)

a
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Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Valeč v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Valeč oprávněna 
projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Valeč.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Valeč ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2264,- Kč (slovy: dvatisícedvěstěšedesátčtyři korun 
českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Valeč k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy 
v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Valeč uhradit předem 
náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém 
případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It /100)
kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
        Nt         je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
        It          je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená 

      přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
      úřadem a vyjádřený v procentech.

Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000067, vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva 
nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského 
zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na 
dobu jednoho roku dne 30. 1. 2004.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Valeč předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Valeč, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Valeč a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření 
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smlouvy.
(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 

o obcích, případně občanským zákonem.
(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 

takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 5. 1. 2005      V Valči dne 16. 12. 2004
Miloš Mašek v. r.        Josef  Zahrádka  v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce Valeč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vlčatín ze dne 30. 7. 2004 č. 146 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Vlčatín, zastoupená starostou obce Josefem Mezlíkem, adresa sídla obce: Vlčatín 1, 675 05 Rudíkov, kraj Vysočina, 
IČ: 00599182, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 8021/711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíče (dále jen „obec Vlčatín“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Vlčatín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Vlčatín oprávněna 
projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Vlčatín.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vlčatín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 576,- Kč (slovy: pětsetsedmdesátšest korun českých) bez 
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Vlčatín k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. 
Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném 
kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Vlčatín uhradit předem náklady, 
které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě 
každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It /100)
kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
        Nt         je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
        It          je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená 

      přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
      úřadem a vyjádřený v procentech.

Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000067, vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva 
nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského 
zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na 
dobu jednoho roku dne 30. 1. 2004.
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Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Vlčatín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vlčatín, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Vlčatín a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření 
smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 
o obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 5. 1. 2005      Ve  Vlčatíně dne 1. 8. 2004
Miloš Mašek v. r.        Josef  Mezlík  v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

 

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení zastupitelstva obce Přibyslavice č. 4b ze dne 12. 1. 2005 a usnesení zastupitelstva obce Nová Ves ze dne 10. 1. 
2005, uzavírají dne 13. 1. 2005 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Přibyslavice, se sídlem: Obecní úřad Přibyslavice, Na Návsi 40, 675 21 Okříšky, identifikační číslo: 00290203; bankovní 
spojení: KB Třebíč č. ú. 4821-711/0100. Zastoupená starostou Romanem Vrbkou, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Třebíč
Obec Nová Ves, se sídlem: Obecní úřad Nová Ves, čp. 11, p. 675 21 Okříšky, identifikační číslo: 00545651; bankovní spojení: KB 
Třebíč č.ú. 6624-711/0100,  zastoupená starostou Jiřím Hrabánkem, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Třebíč

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Přibyslavice namísto 
orgánů obce Nová Ves vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Nová Ves v rozsahu vymezeném 
touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude starosta obce Přibyslavice - místně příslušným správním orgánem v řízení ve 
správním obvodu obce Nová Ves, dle článku III. této veřejnoprávní smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Starosta obce Přibyslavice bude vykonávat ve správním obvodu obce Nová Ves přenesenou působnost svěřenou orgánům každé 
obce v rozsahu stanoveném § 8, § 9 a § 76 odst. 1 a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k provedení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nová Ves  ze svého rozpočtu obci Přibyslavice dohodnutou úhradu 
ve výši 500,- Kč (slovy pět set Kč) za každé řešené rozhodnutí, spadající do správního obvodu obce Nová Ves. 
Fakturu na úhradu vystaví obec Přibyslavice do 15 dnů po vystavení rozhodnutí.
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Čl. V
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu  
    s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  
    obecních    úřadů nejméně  po  dobu  15  dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních 
    předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
    uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nová Ves, jeden   
    stejnopis obec Přibyslavice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se 
    žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Přibyslavice,  usnesení zastupitelstva obce Nová 
    Ves, a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři 
    měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Nové Vsi  dne  13. 1.  2005-03-21    V Přibyslavicích dne 13. 1. 2005
Jiří Hrabánek  v. r.      Roman Vrbka  v. r.
starosta obce Nová Ves      starosta obce Přibyslavice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 10. 11. 2004 č. 022-VPS/04 a usnesení Zastupitelstva obce Kamenice ze dne 19. 11. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Kamenice, zastoupená starostkou obce Mgr. Evou Jelenovou, adresa obecního úřadu: Kamenice 481, 588 23 Kamenice 
u Jihlavy, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Kamenice“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná 
vykonávat namísto orgánů obce Kamenice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití a majetku..

(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod 
obce Kamenice.

(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4) Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.

Čl. III
Úhrada nákladů

(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kamenice ze svého rozpočtu obci Polná na její účet č. 
1221-681/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý 
přestupek projednaný orgánem obce Polná namísto orgánu obce Kamenice.

(2) Obec Kamenice poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené obcí Polná.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 
právní moci.

Čl. V 
Společná ustanovení

(1) Obec Kamenice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
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související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 

úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci 

o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Kamenice, jeden stejnopis 

obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kamenice a usnesení Rady města Polná o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Polné dne 10. 11.  2004      V Kamenice dne 22. 11. 2004 
Jindřich Skočdopole v.r.      Mgr. Eva Jelenová  v.r.
starosta  města Polná                                             starostka obce Kamenice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 17. 8. 2004 č. 020-VPS/04 a usnesení Zastupitelstva obce Větrný Jeníkov ze dne 1.  
září  2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Větrný Jeníkov, zastoupená starostou obce Janem Hrbáčem, adresa obecního úřadu: Větrný Jeníkov 5, 588 42 Větrný Jeníkov,  
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Větrný Jeníkov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná 
vykonávat namísto orgánů obce Větrný Jeníkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití a majetku..

(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod 
obce Větrný Jeníkov.

(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4) Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.

Čl. III
Úhrada nákladů

(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Větrný Jeníkov ze svého rozpočtu obci Polná na její 
účet č. 1221-681/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) za 
každý přestupek projednaný orgánem obce Polná namísto orgánu obce  Větrný Jeníkov.

(2) Obec Větrný Jeníkov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené obcí Polná.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 

nabude právní moci.

Čl. V 
Společná ustanovení

(1) Obec Větrný Jeníkov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 2/2005 Strana 26

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Větrný Jeníkov, jeden 
stejnopis obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí 
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Větrný Jeníkov a usnesení Rady města Polná o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Polné dne 10. 11.  2004     Ve Větrném Jeníkově dne 2. září  2004 
Jindřich Skočdopole v.r.     Jan  Hrbáč  v.r.
starosta  města Polná                                        starosta obce Větrný Jeníkov

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Bácovice, zastoupená starostou obce: Václavem Páralem, adresa:  Obec Bácovice 13
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Bácovice ze dne 30. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Bácovice ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Bácovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Bácovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bácovice, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Bácovice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města        

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Bělá, zastoupená starostou obce: Josefem Kuklou, adresa:  Obec Bělá,  394 03
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Bělá ze dne  1. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Bělá ze dne 29. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Bělá vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost 
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Bělá.
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I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bělá, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Bělá, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  1. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města        

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Bořetín, zastoupená starostou obce: Stanislavem Koukalem, adresa:  Obec Bořetín 69, 394 70 Kamenice nad Lipou
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Bořetín ze dne 10. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Bořetín ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 16. 4. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Bořetín vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Bořetín.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bořetín, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Bořetín, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Bořetíně dne  12. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města        

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Božejov, zastoupená starostou obce: Ladislavem Brožem, adresa:  Obec Božejov, 394 61 Božejov 111
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Božejov ze dne 30. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).
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I. I
Na základě opatření starosty obce Božejov ze dne 23. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Božejov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Božejov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Božejov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Božejov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Božejově dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města        

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Červená Řečice, zastoupená starostkou obce: Zdeňkou Bečkovou, adresa:  Obec Červená Řečice 19, 394 46
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Červená Řečice ze dne 14. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 
2004 tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku 
přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Červená Řečice ze dne 23. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 
uzavřely dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Červená Řečice vykonávají k řádnému zabezpečení 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Červená Řečice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Červená Řečice, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Červená Řečice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  14. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města        

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Čížkov, zastoupená starostou obce: Miloslavem Zemanem, adresa:  Obec Čížkov, 393 01
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov
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uzavírají na základě opatření starosty obce Čížkov ze dne 25. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Čížkov ze dne 11. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 1. 3. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Čížkov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Čížkov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čížkov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Čížkov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  2. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města     
   

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Černov, zastoupená starostou obce: Janem Halíkem, adresa:  Obec Černov 41, 394 03   Horní Cerekev
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Černov ze dne 3. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Černov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Černov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Černov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Černov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Černov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Černově dne  3. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    
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Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Čelistná, zastoupená starostou obce: Václavem Vlkem, adresa:  Obec Čelistná 14, 393 01   Čelistná
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Čelistná ze dne 23. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Čelistná ze dne 7. 1. 2003 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Čelistná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Čelistná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čelistná, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Čelistná, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Čelistné dne  29. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Dobrá Voda, zastoupená starostou obce: Zdeňkem Smrčkou, adresa:  Obec Dobrá Voda 45, 394 02 Dobrá Voda u Pelhřimova
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Dobrá Voda ze dne 6. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Dobrá Voda ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Dobrá Voda vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Dobrá Voda.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dobrá Voda, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
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5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Dobrá Voda, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Dobré Vodě dne  6. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města 

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Horní Ves, zastoupená starostou obce: Karlem Bártů, adresa:  Obec Horní Ves 88, 394 03
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Horní Ves ze dne 26. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě  opatření  starosty  obce  Horní Ves  ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Horní Ves vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Horní Ves.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Ves, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Horní Ves, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  6. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města     

  Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Hojovice, zastoupená starostou obce: Janem Klátilem, adresa:  Obec Hojovice, 394 94   Černovice 
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Hojovice ze dne 8. 1. 2003 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Hojovice ze dne 8. 1. 2003 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Hojovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Hojovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
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15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hojovice, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Hojovice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Hojovice  29. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města        

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Horní Cerekev, zastoupená starostou obce: Ing. Jaroslavem Andrlem, adresa:  Obec Horní Cerkev, Nám.  T.  G.  M.   41
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Horní Cerekev ze dne 01. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Horní Cerekev ze dne 12. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Horní Cerekev vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Horní Cerekev.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Cerekev, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Horní Cerekev, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Horní Cerkev dne  01. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.       Ing. Jaroslav  Andrle v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Chyšná, zastoupená starostou obce: Josefem Holadou, adresa:  Obec Chyšná 33, 394 22 Košetice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Chyšná a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento DODATEK č. 2 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Chyšná ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Chyšná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Chyšná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.
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I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chyšná, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Chyšná, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města   

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Chýstovice, zastoupená starostou obce: Františkem Hoškem, adresa:  Obec Chýstovice, 394 22 Košetice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Chýstovice ze dne 15. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty  obce  Chýstovice  ze dne  15. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Chýstovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Chýstovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chýstovice, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Chýstovice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Chýstovice dne  7. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města   

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Jankov, zastoupená starostou obce: Miroslavem Jonákem, adresa:  Obec Jankov 29, 393 01   Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Jankov ze dne 13. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Jankov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Jankov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Jankov.
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I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jankov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Jankov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Jankově dne  13. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města   

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Kojčice, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Roubíkem, adresa:  Obec Kojčice 67, 394 09   Kojčice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Kojčice ze dne 29. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Kojčice ze dne 22. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Kojčice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Kojčice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kojčice, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Kojčice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Kojčicích dne  29. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města     

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Košetice, zastoupená starostkou obce: Ing. Blankou Veletovou, adresa:  Obec Košetice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Košetice ze dne 27. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Košetice ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
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pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Košetice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Košetice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Košetice, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Košetice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starostka obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Krasíkovice, zastoupená starostou obce: Ing. Pavlem Jírů, adresa:  Obec Krasíkovice 19, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Krasíkovice ze dne 13. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Krasíkovice ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Krasíkovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Krasíkovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Krasíkovice, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Krasíkovice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Krasíkovicích dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.       Ing. Pavel  Jírů  v. r.
starosta města        starosta obce
    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Křelovice, zastoupená starostou obce: Ing. Jiřím Moučkou, adresa:  Obec Křelovice 67, 394 45   Křelovice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Křelovice ze dne 6. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).
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I. I
Na základě opatření starosty obce Křelovice ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Křelovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Křelovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Křelovice, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Křelovice, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  6. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města        

   
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě

Obec Křešín, zastoupená starostkou obce: Ing. Lenkou Fantovou, adresa:  Obec Křešín 42, 395 01   Pacov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Křešín ze dne 7. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Křešín ze dne 23. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Křešín vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Křešín.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Křešín, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Křešín, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  1. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města         
     

     Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Libkova Voda, zastoupená starostou obce: Josefem Váchou, adresa:  Obec 394 62 Libkova Voda
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov
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uzavírají na základě opatření starosty obce Libkova Voda ze dne 6. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Libkova Voda ze dne 23. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Libkova Voda vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Libkova Voda.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Libkova Voda, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Libkova Voda, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  6. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města   

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Martinice u Onšova, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Jelínkem, adresa:  Obec Martinice u Onšova 19, 394 22   
Košetice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Martinice u Onšova ze dne 30. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 
11. 2004 tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku 
přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Martinice u Onšova ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 
uzavřely dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Martinice u Onšova vykonávají k řádnému zabezpečení 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Martinice u Onšova.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Martinice u Onšova, jeden stejnopis 
město Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Martinice u Onšova, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Martinice u Onšova  dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města     
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Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Mezná, zastoupená starostou obce: Josefem Větrovcem, adresa:  Obec Mezná 40, 393 01   Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Mezná ze dne 30. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Mezná ze dne 17. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Mezná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Mezná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mezná, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Mezná, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Mezná dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Moraveč, zastoupená starostkou obce: Evou Zadražilovou, adresa:  Obec Moraveč 110, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Moraveč  ze dne 2. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Moraveč ze dne 18. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Moraveč vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Moraveč.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Moraveč, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Moraveč, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Moraveč dne  2. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starostka obce v. r.
starosta města    
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Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Nová Buková, zastoupená starostou obce: Stanislavem Kumbárem, adresa:  Obec Nová Buková, Horní Cerekev
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Nová Buková ze dne 8. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Nová Buková ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Nová Buková vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Nová Buková.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nová Buková, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Nová Buková, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  8. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Nový Rychnov, zastoupená starostou obce: Petrem Měkutou, adresa:  Obec Nový Rychnov 87, 394 04
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Nový Rychnov ze dne 30. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Nový Rychnov ze dne 12. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 
uzavřely dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Nový Rychnov vykonávají k řádnému zabezpečení 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Nový Rychnov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nový Rychnov, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Nový Rychnov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
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rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  1. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Olešná, zastoupená starostou obce: Josefem Bláhou, adresa:  Obec Olešná 94
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Olešná a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento DODATEK č. 2 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Olešná ze dne 26. 3. 2003 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Olešná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Olešná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Olešná, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Olešná, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města   

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Onšov, zastoupená starostou obce: Vlastislavem Borkem, adresa:  Obec Onšov 10, Košetice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Onšov ze dne 11. 2. 2003 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Onšov ze dne 11. 2. 2003 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 2. 
2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Onšov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Onšov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
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4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Onšov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Onšov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  16. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města     

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Pavlov, zastoupená starostou obce: Miroslavem Haškou, adresa:  Obec Pavlov, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Pavlov ze dne 29. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Pavlov ze dne 11. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Pavlov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Pavlov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pavlov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Pavlov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Pavlově dne  29. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Putimov, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Harudou, adresa:  Obec Putimov 62, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Putimov ze dne 29. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Putimov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Putimov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Putimov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.
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I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Putimov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Putimov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     V Purinově dne  29. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města  

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Proseč pod Křemešníkem, zastoupená starostkou obce: Alenou Váňovou, adresa:  Obec Proseč pod Křemešníkem 19, 393 01 
Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem ze dne 4. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 
11. 2004 tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku 
přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem ze dne 23. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 
12. 2002 uzavřely dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Proseč pod Křemešníkem vykonávají 
k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu 
Proseč pod Křemešníkem.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Proseč pod Křemešníkem, jeden stejnopis 
město Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem, usnesení rady města Pelhřimova a poté 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  3. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starostka obce v. r.
starosta města      

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Rynárec, zastoupená starostou obce: Pavlem Kopeckým, adresa:  Obec Rynárec 24, 394 01 Rynárec
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Rynárec ze dne 2. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Rynárec ze dne 28. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
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znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Rynárec vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Rynárec.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rynárec, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Rynárec, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  2. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Střítež, zastoupená starostou obce: Stanislavem Mikešem, adresa:  Obec Střítež 39, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Střítež ze dne 30. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Střítež ze dne 23. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Střítež vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Střítež.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Střítež, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Střítež, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Ve  Stříteži dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Střítež pod Křemešníkem, zastoupená starostou obce: Josefem Palánem, adresa:  Obec Střítež pod Křemešníkem, 393 01 
Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem ze dne 22. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 
24. 11. 2004 tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na 
úseku přestupků (dále jen „smlouva“).
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I. I
Na základě opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 
12. 2002 uzavřely dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Střítež pod Křemešníkem vykonávají 
k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu 
Střítež pod Křemešníkem.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Střítež pod Křemešníkem, jeden stejnopis 
město Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem, usnesení rady města Pelhřimova a poté 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  30. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Ústrašín, zastoupená starostou obce: Ing. Milanem Zemanem, adresa:  Obec Ústrašín, 393 01 Pelhřimov 
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Ústrašín ze dne 3. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Ústrašín ze dne 23. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Ústrašín vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Ústrašín.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ústrašín, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Ústrašín, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  3. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Útěchovičky, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Votápkem, adresa:  Obec Útěchovičky 39, 394 21 Hořepník
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov
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uzavírají na základě opatření starosty obce Útěchovičky ze dne 12. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Útěchovičky ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Útěchovičky vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Útěchovičky.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Útěchovičky, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Útěchovičky, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  12. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Velký Rybník, zastoupená starostkou obce: Andreou Němcovou, adresa:  Obec Velký Rybník 58,     393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Velký Rybník ze dne 8. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 
tento DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Velký Rybník ze dne 6. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Velký Rybník vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Velký Rybník.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Velký Rybník, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Velký Rybník, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     Velký Rybník dne  9. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starostka obce v. r.
starosta města    
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Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Vokov, zastoupená starostou obce: Františkem Strakou, adresa:  Obec Vokov 38, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Vokov ze dne 3. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Vokov ze dne 29. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Vokov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Vokov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vokov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Vokov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  3. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Vyskytná, zastoupená starostou obce: Josefem Fridrichovským, adresa:  Obec Vyskytná 74, 394 05
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Vyskytná a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento DODATEK č. 2 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Vyskytná ze dne 5. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Vyskytná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Vyskytná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vyskytná, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Vyskytná, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  1. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    
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Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Zajíčkov, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Hejdou, adresa:  Obec Zajíčkov 47, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Zajíčkov ze dne 24. 11. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Zajíčkov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Zajíčkov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Zajíčkov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zajíčkov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Zajíčkov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  24. 11. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Obec Žirov, zastoupená starostou obce: Bohumilem Vohlídalem, adresa:  Obec Žirov, 393 01   Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Žirov ze dne 3. 12. 2004 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 24. 11. 2004 tento 
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Žirov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Žirov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Žirov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2005.

I. III
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 
15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Žirov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
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5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Žirov, usnesení rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 24. 11. 2004     dne  3. 12. 2004
Leopold Bambula v. r.      starosta obce v. r.
starosta města    

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce Fryšava pod 
Žákovou horou ze dne 10. 12. 2004 č. 11 ŘZ/8 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Fryšava pod Žákovou horou, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Fialou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Fryšava pod 
Žákovou horou čp. 80, 592 04, kraj Vysočina,  IČO: 00294284, č. účtu: 662375/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto 
orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními 
orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé 
obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
2. Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1400,- Kč.
3. Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
4. Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán 
ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2008.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení 
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souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí šest  
měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
7. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 13. 12. 2004
Josef Sokolíček v. r.       Ing. Josef Fiala  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce Fryšava

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a rozhodnutí starosty obce Javorek  ze dne 1. 12. 
2004  uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Javorek, zastoupená starostou obce Emilem Žákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Javorek, 592 03 Sněžné, kraj 
Vysočina,  IČO: 00599441, č. účtu: 1624765399/0800 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto 
orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními 
orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé 
obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
2. Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1400,- Kč.
3. Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
4. Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán 
ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2008.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí šest  
měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
7. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne  3. 12. 2004
Josef Sokolíček v. r.       Emil  Žák  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce Javorek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce Kadov  ze dne 22. 
10. 2004 č. 4 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Kadov, zastoupená starostou obce Jindřichem Brázdou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Kadov 51, 592 03  Sněžné, kraj 
Vysočina,  IČO: 00599476, č. účtu: 31028-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto 
orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními 
orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé 
obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
2. Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1400,- Kč.
3. Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
4. Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán 
ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2008.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
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smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí šest  
měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
7. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 7. 11. 2004
Josef Sokolíček v. r.       Jindřich Brázda  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce Kadov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce Krásné  ze dne 5. 
11. 2004 č. 2 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Krásné, zastoupená starostou obce Milanem Kubíkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Krásné 63, 592 03 Sněžné, kraj 
Vysočina,  IČO: 00599556, č. účtu: 32629-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto 
orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními 
orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé 
obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
2. Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1400,- Kč.
3. Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
4. Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán 
ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2008.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
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nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí šest  
měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
7. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 11. 2004
Josef Sokolíček v. r.       Milan  Kubík   v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce Krásné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce Křídla ze dne 30. 
11. 2004 č. 696 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec  Křídla, zastoupená  starostou obce Josefem Novotným, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Křídla 1, 592 31 Nové Město na 
Moravě, kraj Vysočina,  IČO: 00842648, č. účtu: 38529751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto 
orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními 
orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé 
obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
2. Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1400,- Kč.
3. Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
4. Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán 
ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2008.
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2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí šest  
měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
7. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 1. 12. 2004
Josef Sokolíček v. r.       Josef  Novotný  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce Křídla

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce Tři Studně ze dne 
24. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Tři Studně, zastoupená starostou obce Milošem Brabcem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Tři Studně, 592 04 Fryšava 
pod Žákovou horou, kraj Vysočina,  IČO: 00842214, č. účtu: 35723-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto 
orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními 
orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé 
obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
2. Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1400,- Kč.
3. Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
4. Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán 
ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.
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Čl. V
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2008.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí šest  
měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
7. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne  7. 12. 2004
Josef Sokolíček v. r.       Miloš  Brabec  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce Tři Studně

 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 10. 11. 2004 č. 11/2004 a usnesení zastupitelstva (rady) obce Kdousov ze dne 10. 
5. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Kdousov, zastoupená starostkou obce Alenou Šimkovou, adresa obecního úřadu: Kdousov 4, kraj: Vysočina, IČ: 00377597, 
bank. spojení: KB exp. Třebíč, č.ú. 15424711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice 
(dále jen „obec Kdousov“)

a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, 
IČ: 00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Jemnice vykonávat 
namísto orgánů obce Kdousov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Kdousov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kdousov ze svého rozpočtu městu Jemnice na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 800,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 
15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Jemnice č. 820-711/0100 vedený u KB a.s. pobočky 
Jemnice, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Jemnice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
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     A) uplynutím sjednané doby určité
     B) před uplynutím sjednané doby určité:

a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této    smlouvy smluvní 
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která 
smlouvu porušila
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Kdousov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jemnice veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Jemnice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kdousov, jeden stejnopis obdrží město 
Jemnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Kdousov a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jemnici dne 10. 11. 2004     V Kdousově dne 10. 5. 2004
Mgr. Milan Havlíček v. r.      starosta obce v. r.
starosta města Jemnice
      

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 14. 1. 2004 č. 1/2004 a usnesení zastupitelstva (rady) obce Menhartice ze dne 
18. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Menhartice, zastoupená starostkou obce Boženou Gliganičovou, adresa obecního úřadu: Menhartice 5, kraj: Vysočina, IČ: 
48527441, bank. spojení: 1523971329/0800, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen 
„obec Menhartice“)

a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, 
IČ: 00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Jemnice vykonávat 
namísto orgánů obce Menhartice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Menhartice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Menhartice ze svého rozpočtu městu Jemnice na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 800,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července 
a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Jemnice č. 820-711/0100 vedený u KB a.s. pobočky 
Jemnice, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Jemnice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
     A) uplynutím sjednané doby určité
     B) před uplynutím sjednané doby určité:

a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této    smlouvy smluvní 
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která 
smlouvu porušila
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Menhartice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jemnice veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Jemnice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Menhartice, jeden stejnopis obdrží město 
Jemnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Menhartice a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jemnici dne 15. 1. 2004         V Menharticích dne 19. 12. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.      starosta obce v. r.
starosta města Jemnice     

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 8. 12. 2004 č. 12/2004 a usnesení zastupitelstva (rady) obce Oponešice ze dne 
16. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Oponešice, zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Moltašem, adresa obecního úřadu: Oponešice 27, kraj: Vysočina, IČ: 
00378291, bank. spojení: KB 86-3529380297/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice 
(dále jen „obec Oponešice“)

a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, 
IČ: 00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 2/2005Strana 57

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Jemnice vykonávat 
namísto orgánů obce Oponešice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Oponešice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Oponešice ze svého rozpočtu městu Jemnice na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 800,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července 
a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Jemnice č. 820-711/0100 vedený u KB a.s. pobočky 
Jemnice, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Jemnice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
     A) uplynutím sjednané doby určité
     B) před uplynutím sjednané doby určité:

a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této    smlouvy smluvní 
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která 
smlouvu porušila
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Oponešice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jemnice veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Jemnice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Oponešice, jeden stejnopis obdrží město 
Jemnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Oponešice a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jemnici dne 8. 12. 2004     V Oponešicích dne 16. 11. 2004
Mgr. Milan Havlíček v. r.      starosta obce v. r.
starosta města Jemnice      
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení rady města  Golčův Jeníkov ze dne 20. ledna 2005 č.j. 002/2005 a usnesení zastupitelstva obce Zvěstovice ze 
dne  21. ledna 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Golčův Jeníkov
     zastoupené starostou obce: Ing. Pavel Kopecký
     adresa městského úřadu: Golčův Jeníkov, náměstí T. G.  Masaryka čp. 110, 582 82   Golčův Jeníkov,  kraj 
     Vysočina   příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen  
     „město Golčův Jeníkov“)
2. ObecZvěstovice   
     zastoupená  starostou obce:  Vladislavem Liškou
     adresa obecního úřadu: Zvěstovice čp. 16, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina,  příslušná do správního  
     obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen „obec Zvěstovice“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

     (1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Golčův 
Jeníkov vykonávat  namísto orgánů obce Zvěstovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  přestupkový zákon) a to: projednávání přestupků dle § 52 písm. a) 
přestupkového zákona.
     (2) Na základě této smlouvy budou orgány  Města Golčův Jeníkov místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní 
obvod obce Zvěstovice.
     (3) Náhrada nákladů řízení dle § 79 přestupkového zákona a náhrada nákladů řízení dle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, 
v platném znění vybírané orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.
      (4) Výnos pokut uložených orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.

Čl. III
Úhrada nákladů

     Za výkon předmětu smlouvy bude  obec Zvěstovice Městu Golčův Jeníkov  příspěvek v dohodnuté  výši 500,- Kč za jeden 
přestupek. U souběhu přestupků u jednoho pachatele se pro účely úhrady za výkon předmětu určeném touto smlouvou postupuje 
jako u úhrady za jeden přestupek. Obec Zvěstovice uhradí Městu Golčův Jeníkov úhradu nákladů za výkon předmětu této smlouvy 
na základě vyúčtování, které provede Město Golčův Jeníkov ve lhůtě do 7 dnů od uplynutí kalendářního roku. Obec Zvěstovice ze 
svého rozpočtu uhradí Městu Golčův Jeníkov  částku dle vyúčtování na účet Města Golčův Jeníkov č. 19-1123656389/0800 vedený 
u České spořitelny a.s., Golčův Jeníkov. V případě nezaplacení zaslané faktury v uvedeném termínu Město Golčův Jeníkov bude 
účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

     . Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Zvěstovice. Výpovědní 
lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Golčův Jeníkov.

Čl. V
Společná ustanovení

     (1) Obec Zvěstovice předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Golčův Jeníkov veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Golčův Jeníkov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

 (2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách 
svých  obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
     (3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této 
smlouvy a jejím  předmětu.
     (4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží  Město Golčův Jeníkov, jeden  stejnopis 
obec Zvěstovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad  spolu se      žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
     (5)  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady Města Golčův Jeníkov  a usnesení zastupitelstva obce  Zvěstovice a   pravomocné 
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Golčově Jeníkově dne 24. ledna 2005
   Ing. Pavel Kopecký  v.r.                                                                    Vladislav Liška   v.r.
           starosta                                                                                              starosta  
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Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Býšovec ze 
dne 12. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Býšovec
zastoupená starostou obce: Josefem Lukášem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Býšovec, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 3. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Býšovec  dne 15. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 3. 3. 2004.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Josef  Lukas  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Býšovec 

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Dalečín ze 
dne 10. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Dalečín
zastoupená starostou obce: Ing. Pavlem Kadlecem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dalečín, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 18. 4. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Dalečín  dne 27. 3. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.
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Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 18. 4. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 18. 4. 2004.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ing.  Pavel Kadlec  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Dalečín

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce 
Chlum-Korouhvice ze dne 16. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Chlum-Korouhvice
zastoupená starostou obce:  Františkem Šaurem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Chlum-Korouhvice, Chlum-Korouhvice 22, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 5. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Chlum-Korouhvice  dne 25. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že 
s účinností od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 5. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 5. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      František  Šauer  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Chlum-Korouhvice 
 

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Koroužné 
ze dne 27. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Koroužné
zastoupená starostou obce: Ing. Františkem Dospíšilem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Koroužné, Koroužné 33, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 15. 4. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Koroužné  dne 19. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 15. 4. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 15. 4. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ing.  František  Dospíšil  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Koroužné

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Lísek ze 
dne 27. 10. 2004, čj. 12/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Lísek
zastoupená starostou obce: Františkem Cackem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Lísek, Lísek 80, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 1. 4. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Lísek  dne 5. 3. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 1. 
1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 1. 4. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 1. 4. 2004.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      František Cacek  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Lísek

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Milasín ze 
dne 25. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
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Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Milasín
zastoupená starostou obce: Jiřím Fialou
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Milasín, Milasín 17, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 17. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Milasín  dne 3. 3. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 17. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 17. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Jiří  Fiala  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Milasín

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Nyklovice 
ze dne 26. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Nyklovice
zastoupená starostou obce: Ing. Jiřím Hegerem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Nyklovice, Nyklovice  42, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 2. 4. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Nyklovice  dne 18. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 2. 4. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 2. 4. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ing.  Jiří  Heger  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Nyklovice
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Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Písečné ze 
dne 2. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Písečné
zastoupená starostou obce: Ing.  Tomášem  Pecinou
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Písečné, Písečné  25, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 23. 6. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Písečné  dne 18. 12. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 23. 6. 2004 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 23. 6. 2004.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ing.  Tomáš  Pecina v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Písečné

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Prosetín ze 
dne 28. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Prosetín
zastoupená starostou obce: Jaroslavem  Bartoněm
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín  34, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 3. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Prosetín  dne 14. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.



Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 3. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Jaroslav  Bartoň  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Prosetín 
 
 
 Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Rodkov ze 
dne 4. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rodkov
zastoupená starostou obce: Petrem  Tomáškem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rodkov, Rodkov  26, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 17. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Rodkov  dne 3. 3. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 1. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 17. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Petr  Tomášek  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce Rodkov

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Rovečné ze 
dne 6. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rovečné
zastoupená starostou obce: Miroslavem Prudkým
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rovečné, Rovečné  82, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 12. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Rovečné  dne 5. 3. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 12. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 12. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Miroslav Prudký  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Rovečné

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Rozsochy 
ze dne 3. 12. 2004, čj. 5/7/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rozsochy
zastoupená starostou obce: Augustinem Holým
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rozsochy, Rozsochy  145, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 3. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Rozsochy  dne 31. 1. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 3. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Augustin  Holý  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Rozsochy

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Rožná ze 
dne 18. 11. 2004 čj. 17/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
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Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rožná
zastoupená starostkou obce: Evou Sýkorovou
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rožná, Rožná  8, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 4. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Rožná  dne 20. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 4. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 4. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Eva  Sýkorová  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starostka obce Rožná

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Sejřek ze 
dne 6. 10. 2004 čj. 8/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Sejřek
zastoupená starostou obce:  Františkem  Krušinou
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sejřek, Sejřek 35, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 30. 5. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Sejřek  dne 7. 5.  2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 30. 5. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 30. 5. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      František  Krušina v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Sejřek
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Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Skorotice 
ze dne 6. 12. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Skorotice
zastoupená starostou obce:  Ing. Romanem Knopem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Skorotice, Chlébské 27, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 12. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Skorotice  dne 21. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 12. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 12. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 8. 12. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ing.  Roman  Knop  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Skorotice

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Strachujov 
ze dne 28. 9. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Strachujov
zastoupená starostou obce: Jiřím Kaláškem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Strachujov, Strachujov  6,  kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 31. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Strachujov  dne 6. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.
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Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 31. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 31. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Jiří  Kalášek  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce Strachujov 
 
 

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Sulkovec 
ze dne 5. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Sulkovec
zastoupená starostou obce:  Františkem  Marečkem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sulkovec, Sulkovec  54, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 12. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Sulkovec  dne 6. 3. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 12. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 12. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      František  Mareček  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Sulkovec 

 Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Štěpánov 
nad Svratkou ze dne 8. 12. 2004  č.j. 412/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec  Štěpánov nad Svratkou
zastoupená starostou obce: Vratislavem  Kubíkem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov n/S  23, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 4. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Štěpánov nad Svratkou  dne  20. 2. 2003, se mění v článku IV tak, 
že s účinností od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 4. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 4. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Vratislav  Kubík  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Štěpánov  nad  Svratkou

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Ujčov ze 
dne 16. 11. 2004 č.j. 7/2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Ujčov
zastoupená starostou obce:  Ing.  Karlem  Fafílkem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ujčov, Ujčov  19, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 27. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Ujčov  dne 28. 5. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 30. 5. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 30. 5. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ing.  Karel  Fafílek  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Ujčov

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Věchnov ze 
dne 27. 10. 2004 č.j. 5/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
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adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věchnov
zastoupená starostou obce: Ludvík  Veselý
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věchnov, Věchnov  73, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 3. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Věchnov  dne 12. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 3. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ludvík  Veselý  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Věchnov

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Velké 
Janovice ze dne 20. 10. 2004  č.j. 8/2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Velké  Janovice
zastoupená starostou obce: Jiřím Hlouškem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Velké Janovice, Velké Janovice  47, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 17. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Velké Janovice dne 5. 3. 2003, č.j. 3/03 se mění v článku IV tak, 
že s účinností od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 17. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 17. 3. 2004.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Jiří  Hloušek  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce Velké Janovice
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Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Velké 
Tresné ze dne 29. 9. 2004 č.j. 3/2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Velké Tresné
zastoupená starostou obce: Ing. Jiřím Petrem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Velké Tresné, Velké Tresné  1, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 29. 4. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Velké Tresné  dne 25. 4. 2003, se mění v článku IV tak, že 
s účinností od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 29. 4. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 29. 4. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Ing.  Jiří  Petr  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce Velké Tresné

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Věstín ze 
dne 1. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věstín
zastoupená starostou obce: Jaroslavem Halvou
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věstín, Věstín 26, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 3. 6. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 29. 5. 2003, čj. 4/03 a zastupitelstvem obce Věstín  dne 4. 4. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.
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Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 6. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 3. 6. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Jaroslav Halva  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Věstín

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Věžná ze 
dne 6. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věžná
zastoupená starostkou obce: Janou  Vrbkovou
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věžná, Věžná 85, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 12. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem  Města  Bystřice 
nad Pernštejnem  dne  24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Věžná  dne 5. 3. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 12. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 12. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Jana  Vrbková v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starostka obce  Věžná 

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Vír ze dne 
20. 10. 2004 č.j. 7/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
ObecVír
zastoupená starostou obce: Mgr. Ladislavem Stalmachem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Vír, Vír 178, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 17. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Vír  dne 12. 3. 2003, č.j. 3/03 se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 17. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 17. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Mgr. Ladislav  Stalmach  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce Vír

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Zvole nad 
Pernštejnem ze dne 20. 10. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Zvole nad Pernštejnem
zastoupená starostou obce: Mojmírem Starým
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Zvole nad Pernštejnem, Zvole n/P 107, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 3. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem  dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce  Zvole nad Pernštejnem dne  24. 2. 2003, se mění v článku IV tak, 
že s účinností od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 3. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      Mojmír Starý  v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce Zvole nad Pernštejnem

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 29. 11. 2004, čj. 12/04 a Zastupitelstva obce Ždánice ze 
dne 7. 11. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy.

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,
zastoupené starostou města  Ing. Josefem Novotným
IČO: 00294136, DIČ: CZ00294136
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adresa městského úřadu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj 
Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Ždánice
zastoupená starostou obce: Františkem Skalníkem
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ždánice, Ždánice  60, kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvním stranami dne 31. 3. 2003 a schválená zastupitelstvem Města Bystřice 
nad Pernštejnem dne 24. 2. 2004, čj. 3/03 a zastupitelstvem obce Ždánice  dne 24. 2. 2003, se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 1.000,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31.12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 31. 3. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy 
ze dne 31. 3. 2003.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 11. 2004     
Ing. Josef  Novotný  v. r.      František  Skalník v. r.
starosta města  Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Ždánice
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