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(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 

 
25/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní 

Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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26/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 

 
27/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Diváky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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1/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kuřimská Nová Ves 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30.11.2015, č. j. JMK 152138/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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2/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lažánky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30.11.2015, č. j. JMK 152145/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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3/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Lomnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 18.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30.11.2015, č. j. JMK 152153/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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4/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a městem Velké Bílovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 01.12.2015, č. j. JMK 153426/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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5/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.12.2015, č. j. JMK 153459/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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6/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Moravany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 22.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.12.2015, č. j. JMK 153450/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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7/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a městysem 

Vémyslice  

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 01.12.2015, č. j. JMK 153436/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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8/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Telnice a obcí Měnín 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.12.2015, č. j. JMK 154121/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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9/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Telnice a obcí Žatčany 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.12.2015, č. j. JMK 154123/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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10/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.12.2015, č. j. JMK 153445/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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11/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kobylnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 07.12.2015, č. j. JMK 155461/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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12/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 156733/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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13/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kaly 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 156721/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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14/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 157840/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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15/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Níhov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 157832/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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16/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Svatoslav 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.12.2015, č. j. JMK 157499/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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17/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skryje 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.12.2015, č. j. JMK 157497/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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18/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Strhaře 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.12.2015, č. j. JMK 157493/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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19/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rohozec 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.12.2015, č. j. JMK 157489/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

20/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Šerkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.12.2015, č. j. JMK 157483/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

21/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Sentice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 156762/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

22/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rašov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 156783/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

23/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lomnička 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.12.2015, č. j. JMK 155979/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

24/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lubné 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.12.2015, č. j. JMK 155973/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

25/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.12.2015, č. j. JMK 155958/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

26/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.12.2015, č. j. JMK 155968/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 126     Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

27/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Diváky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.12.2015, č. j. JMK 155971/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

28/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11.12.2015, č. j. JMK 158397/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

29/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Křižínkov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.12.2015, č. j. JMK 158444/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 
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