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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 2.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2015, č. j. JMK 75606/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.7.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 14.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 24.6.2015, č. j. JMK 81968/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 735     Věstník právních předpisů Částka 10 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

257/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velká nad Veličkou a obcí Nová Lhota  

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 736     Věstník právních předpisů Částka 10 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 737     Věstník právních předpisů Částka 10 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 15.7.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.7.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.6.2015, č. j. JMK 80079/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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264/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Milešovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.6.2015, č. j. JMK 80092/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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265/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 21.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30.6.2015, č. j. JMK 86020/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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266/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9.7.2015, č. j. JMK 89587/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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267/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Vážany nad 

Litavou 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 28.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9.7.2015, č. j. JMK 89609/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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268/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 28.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9.7.2015, č. j. JMK 89591/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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269/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 28.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9.7.2015, č. j. JMK 89611/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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270/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9.7.2015, č. j. JMK 89604/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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