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ZTRÁTA RAZÍTKA

Dne 28. 8. 2014 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina oznámení Městského úřadu Brtnice, náměstí Svobody 379, 588 32 
Brtnice o ztrátě 1 ks hranatého razítka s textem MĚSTO BRTNICE s rozlišovacím číslem 3, rozměr 4 cm × 2 cm, která 
byla zjištěna dne 1. 1. 2014.  
 

Veškeré písemnosti opatřené tímto razítkem je třeba výše uvedeným dnem považovat za neplatné.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 9.6.2014 č. RM-100/2014/8 a usnesení zastupitelstva 
(rady) obce Radkovice u Budče č.  ze dne  uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění tuto veřejnoprávní smlouvu

Veřejnoprávní smlouva o provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích, v platném znění

Čl. I
Smluvní strany

Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu: nám. 
Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, bank. Spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)

Obec Radkovice u Budče, zastoupená starostou obce Milanem Procházkou, adresa obecního úřadu: Radkovice u Budče 
14, kraj Vysočina, IČ: 00378534, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice 
(dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres 
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Moravské 
Budějovice namísto orgánů obce. 

 
Čl. III

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město 
Moravské Budějovice zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže 
uvedených ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (dále jen „zákon“), věcně 
a místně příslušná obec, tzn. budou zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále 
též jako „ISUI“) následující údaje, o kterých je obec povinna městu Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou 
předat potřebné doklady:



Věstník právních předpisů Kraje VysočinaČástka 4/2014 Strana 3

a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu (stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná 
dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání 
nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba, a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku – část obce
- o definičním bodu stavebního objektu 
- o typu stavebního objektu 
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění 

b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.

Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat 
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení a příslušný 
orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného systému ISUI 
nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení. 

 
Čl. IV

Doba účinnosti smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou. 
Účinnost veřejnoprávní smlouvy skončí:

a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy, 
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu, 
c) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce 

následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
 

Čl. V
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost

Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, 
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,- Kč 
(slovy jedno sto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.  
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.

Čl. Vl
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením 
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina. 
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou.  
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Moravské Budějovice a usnesení zastupitelstva obce Litohoř o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Moravské Budějovice 
a Krajský úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran 
a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.

 V Moravských Budějovicích dne 7. 7. 2014   V Radkovicích u Budče dne 7. 7. 2014
 Ing. Vlastimil Bařinka v. r.      Milan Procházka v. r. 
 starosta města Moravské Budějovice    starostka obce Radkovice u Budče
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 11. 8. 2014 č. RM-104/2014/1 a usnesení Rady obce Nové 
Syrovice ze dne 19. 8. 2014 č. 11/2014/1 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění tuto veřejnoprávní smlouvu

Veřejnoprávní smlouva o provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích, v platném znění

Čl. I
Smluvní strany

Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu: nám. 
Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, bank. Spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)

Obec Nové Syrovice, zastoupená starostou obce Oldřichem Svobodou, adresa obecního úřadu: Nové Syrovice 2, 675 41, 
kraj Vysočina, IČ: 00290009, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice 
(dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres 
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Moravské 
Budějovice namísto orgánů obce. 

 
Čl. III

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město 
Moravské Budějovice zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže 
uvedených ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (dále jen „zákon“), věcně 
a místně příslušná obec, tzn. budou zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále 
též jako „ISUI“) následující údaje, o kterých je obec povinna městu Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou 
předat potřebné doklady:

a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu (stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná 
dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání 
nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba, a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku – část obce
- o definičním bodu stavebního objektu 
- o typu stavebního objektu 
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění 

b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.

Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat 
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení a příslušný 
orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného systému ISUI 
nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení. 
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Čl. IV
Doba účinnosti smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou. 
Účinnost veřejnoprávní smlouvy skončí:

a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy, 
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu, 
c) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce 

následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

 
Čl. V

Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost

Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,- Kč (slovy jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.

Čl. Vl
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením 
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina. 
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou.  
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Moravské Budějovice a usnesení Rady obce Nové Syrovice o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec Nové Syrovice, město 
Moravské Budějovice a Krajský úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají 
schválení smluvních stran a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.

 V Moravských Budějovicích dne 27. 8. 2014   V Nových Syrovicích dne 19. 8. 2014
 Ing. Vlastimil Bařinka v. r.      Oldřich Svoboda v. r. 
 starosta města Moravské Budějovice    starosta obce Nové Syrovice
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI OBCEMI NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ

č. 02/22/2005/14

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kojatín č. 26 ze dne 12. 2. 2014 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 
26. 3. 2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29. 12. 2011 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 Kojatín, zastoupená starost Miroslavem Ujčíkem, adresa sídla obce: Kojatín 38, 675 03 Budišov, Kraj Vysočina, 
IČ: 00377716, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Kojatín“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města MVDr. Pavlem Heřmanem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, 
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č. ú 19-329711/0100, 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 Kojatín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle 
dalších zákonů, které je obec Kojatín 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 na úseku přestupků v řízeních 
pro správní obvod obce Kojatín. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy 
jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kojatín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 492,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátdva korun 
českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Kojatín 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 obce Kojatín 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
 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 92200105 
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet 

od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- 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

Obec Kojatín 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.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
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 Kojatín, 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.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Kojatín 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.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona 
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

 V Třebíči dne 18. 8. 2014     V Kojatíně dne 4. 8. 2014
 MVDr. Pavel Heřman v. r.     Miroslav Ujčík v. r.  
 starosta města Třebíč      starosta obce Kojatín
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