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Ročník 2012

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

Částka 3 Rozesláno dne 23. dubna 2012

O B S A H

21/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a městysem Buchlovice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

22/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Bánov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

23/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Bystřice pod Lopeníkem
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

24/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Dolní Němčí
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

25/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Drslavice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

26/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Lopeník
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

27/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Nivnice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

28/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Rudice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

29/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Slavkov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

30/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Starý Hrozenkov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

31/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Suchá Loz
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

32/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Vápenice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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33/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Veletiny
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

34/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Vlčnov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

35/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Vyškovec
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

36/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Křekov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

37/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Tichov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

38/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Valašské Příkazy
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

39/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Dolní Bečva
– zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii

40/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a městem Zubří
– zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
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21/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a městysem Buchlovice

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/11398/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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V Uherském Hradišti dne 15. 2. 2012 V Buchlovicích dne 7. 2. 2012

Květoslav Tichavský v. r. Ing. Jiří Černý v. r.
starosta města Uherské Hradiště starosta městyse Buchlovice
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22/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Bánov

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/3762/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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V Bánově dne 10. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 1. 2012

Mgr. Zbyněk Král v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Bánov starosta města Uherský Brod
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23/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Bystřice pod Lopeníkem

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/5279/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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V Bystřici pod Lopeníkem dne 19. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 20. 1. 2012

Mgr. Viktor Machala v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Bystřice pod Lopeníkem starosta města Uherský Brod
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24/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Dolní Němčí
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/5280/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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V Dolním Němčí dne 12. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 1. 2012

Ing. František Hajdůch v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Dolní Němčí starosta města Uherský Brod

Ing. Miroslav Kadlček v. r.
místostarosta obce Dolní Němčí
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25/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Drslavice

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/11396/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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V Drslavicích dne 17. 2. 2012 V Uherském Brodě dne 17. 2. 2012

Rostislav Mihel v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Drslavice starosta města Uherský Brod
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26/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Lopeník

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/5282/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 8. 3. 2012
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V Lopeníku dne 10. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 1. 2012

Ing. Antonín Dulínek v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Lopeník starosta města Uherský Brod
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27/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Nivnice

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/5289/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, nabylo
právní moci dne 3. 3. 2012
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V Nivnici dne 11. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 23. 1. 2012

Ing. Vladimíra Kaislerová v. r. Patrik Kunčar v. r.
starostka obce Nivnice starosta města Uherský Brod
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28/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Rudice

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/3759/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 7. 3. 2012
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V Rudicích dne 11. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 1. 2012

JUDr. Jiří Gavlas v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Rudice starosta města Uherský Brod
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29/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Slavkov

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/3755/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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Ve Slavkově dne 13. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 1. 2012

Mgr. Libor Švardala v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Slavkov starosta města Uherský Brod
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30/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Starý Hrozenkov

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/8549/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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Ve Starém Hrozenkově dne 31. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 3. 2. 2012

Milan Vaculík v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Starý Hrozenkov starosta města Uherský Brod
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31/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Suchá Loz

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/3757/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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Bc. Václav Bujáček v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Suchá Loz starosta města Uherský Brod
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32/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Vápenice

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/5290/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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Ve Vápenicích dne 18. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 23. 1. 2012

Josef Kubáník v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Vápenice starosta města Uherský Brod
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33/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Veletiny

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/3758/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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Ve Veletinách dne 12. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 1. 2012

Josef Zemánek v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Veletiny starosta města Uherský Brod
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34/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Vlčnov

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/3761/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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Ve Vlčnově dne 10. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 1. 2012

Jan Pijáček v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Vlčnov starosta města Uherský Brod
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35/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Vyškovec

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/5283/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 3. 3. 2012
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Ve Vyškovci dne 18. 1. 2012 V Uherském Brodě dne 23. 1. 2012

Bohumil Hodulík v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Vyškovce starosta města Uherský Brod
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36/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Křekov

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

Rozhodnutí č. j. KUZL/12112/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 24. 2. 2012
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V Křekově dne 21. 2. 2012 Ve Valašských Kloboukách dne 21. 2. 2012

František Vangor v. r. Ing. Dalibor Maniš v. r.
starosta obce Křekov starosta města Valašské Klobouky
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37/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Tichov

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

Rozhodnutí č. j. KUZL/12109/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 24. 2. 2012
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V Tichově dne 21. 2. 2012 Ve Valašských Kloboukách dne 21. 2. 2012

Josef Mudrák v. r. Ing. Dalibor Maniš v. r.
starosta obce Tichov starosta města Valašské Klobouky
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38/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Valašské Příkazy

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

Rozhodnutí č. j. KUZL/12114/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 24. 2. 2012
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Valašské Příkazy dne 21. 2. 2012 Valašské Klobouky dne 21. 2. 2012

Ing. Stanislav Chovanec v. r. Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r.
starosta obce Valašské Příkazy starosta města Valašské Klobouky
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39/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Dolní Bečva

(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Zlínského kraje pod č. 11/VS/2008)
– zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii

Rozhodnutí č. j. KUZL/82077/2011, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 16. 12. 2011
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40/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a městem Zubří

(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Zlínského kraje pod č. 12/VS/2008)
– zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii

Rozhodnutí č. j. KUZL/4671/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 24. 2. 2012
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vydává: Zlínský kraj
Redakce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 111, fax: 557 043 202
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. Výše záloh bude
vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek. Záloha na rok 2012 činí 770 Kč
(bez DPH); 878 Kč včetně 14% DPH.
Vychází dle potřeb Zlínského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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