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(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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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 158435/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 31.12.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 156752/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 01.01.2016, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 01.01.2016, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 01.01.2016, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 01.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.12.2015, č. j. JMK 159849/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 01.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.12.2015, č. j. JMK 159838/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 05.01.2016, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 05.01.2016, kdy nabylo právní moci 
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 05.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.12.2015, č. j. JMK 160150/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 05.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.12.2015, č. j. JMK 160147/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Maršov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.12.2015, č. j. JMK 160132/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Štěpánovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 162062/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Všechovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 161687/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Železné 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 162005/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Vohančice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 161685/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Černovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.12.2015, č. j. JMK 157843/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11.12.2015, č. j. JMK 158392/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.12.2015, č. j. JMK 160157/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Uhřice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Jihomoravského kraje 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 162065/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Krumvíř 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 162170/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Dobročkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 162069/2015 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Brumovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2015, č. j. JMK 162160/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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