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Částka 1/2014

DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Babice ze dne 13.10.2013 č. 7 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Babice, zastoupená starostou obce Miloslavem Vechtou, adresa obecního úřadu: Babice 3, kraj: Vysočina,
IČ: 00375357, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Babice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.12.2005 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 20.12.2005.
Nové znění tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Babice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Babice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 20.12.2005 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Babice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Babice ze dne 13.10.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 2.12.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Babicích dne 28.11.2013
Miloslav Vecheta v.r.
       starosta obce Babice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Cidlina ze dne 14.11.2013 č. 295/13 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Cidlina, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Smetanou, adresa obecního úřadu: Cidlina 35, kraj: Vysočina,
IČ: 60418541, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Cidlina“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.11.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 11.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cidlina ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Cidlina, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 11.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Cidlina, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Cidlina ze dne 14.11.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 21.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Cidlině dne 14.11.2013
Ing. Miroslav Smetana v.r.
starosta obce Cidlina
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Částka 1/2014

DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Častohostice ze dne 11.11.2013 č. 127 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Častohostice, zastoupená starostkou obce Marií Vláčilovou, adresa obecního úřadu: Častohostice 3, kraj:
Vysočina, IČ: 60419466, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice
(dále jen „obec Častohostice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.1.2004 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 18.1.2004. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Častohostice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Častohostice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 20.12.2005 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Častohostice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Častohostice ze dne 11.11.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 25.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Častohosticích dne 11.11.2013
Marie Vláčilová v.r.
starostka obce Častohostice

Částka 1/2014
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Dešov ze dne 1.11.2013 č. 1/11/13/16 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Dešov, zastoupená starostou obce Pavlem Karáskem, adresa obecního úřadu: Dešov 52, kraj: Vysočina, IČ: 289281,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Dešov“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 31.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dešov ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá do územního
obvodu obce Dešov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt, nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 31.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Dešov, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Dešov ze dne 1.11.2013 a usnesení Rady města Moravské
Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením
dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 25.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Dešově dne 21.11.2013
Pavel Karásek v.r.
starosta obce Dešov
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Částka 1/2014

DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Dědice ze dne 10.11.2013 č. 05/2013/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Dědice, zastoupená starostou obce Bohumilem Pešlem, adresa obecního úřadu: Dědice 40, kraj: Vysočina,
IČ: 376825, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Dědice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.12.2005 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 21.12.2005. Nové
znění tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dědice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Dědice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 21.12.2005 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Dědice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Dědice ze dne 10.11.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 15.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Dědicích dne 13.11.2013
Bohumil Pešl v.r.
starosta obce Dědice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Domamil ze dne 2.12.2013 č. 64/4/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Domamil, zastoupená starostou obce Radkem Menčíkem, adresa obecního úřadu: Domamil 135, kraj: Vysočina,
IČ: 289311, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Babice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.3.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 1.3.2005. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Domamil ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Domamil, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 1.3.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Domamil, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Domamil ze dne 2.12.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 19.12.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Domamili dne 12.12.2013
Radek Menčík v.r.
starosta obce Domamil
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Částka 1/2014

DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Hornice ze dne 10.12.2013 č. 18/3/103 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Hornice, zastoupená starostou obce Mgr. Milošem Březinou, adresa obecního úřadu: Hornice 13, kraj: Vysočina,
IČ: 377252, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Hornice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 17.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hornice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Hornice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 17.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Hornice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Hornice ze dne 10.12.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 16.12.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Hornicích dne 11.12.2013
Mgr. Miloš Březina v.r.
starosta obce Hornice

Částka 1/2014

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Strana 9

DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Chotěbudice ze dne 4.12.2013 č. 04-2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Chotěbudice, zastoupená starostou obce Vladimírem Svobodou, adresa obecního úřadu: Chotěbudice 34, kraj:
Vysočina, IČ: 289931, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice
(dále jen „obec Babice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 12.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chotěbudice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Chotěbudice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 12.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Chotěbudice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Chotěbudice ze dne 4.12.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 21.1.2014
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Chotěbudicích dne 21.1.2014
Vladimír Svoboda v.r.
starosta obce Chotěbudice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva
obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 20.11.2013 č. 13/25/11 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle
§ 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Jakubov u Moravských Budějovic, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Kabelkou, adresa obecního úřadu:
Jakubov u Moravských Budějovic 155, kraj: Vysočina, IČ: 289493, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Jakubov u Moravských Budějovic“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.12.2005 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 21.12.2005. Nové
znění tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jakubov u Moravských Budějovic ze svého
rozpočtu městu Moravské Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který
místní příslušností spadá do územního obvodu obce Jakubov u Moravských Budějovic, kde byl přestupek spáchán a na
pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 21.12.2005 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Jakubov u Moravských Budějovic,
jeden Město Moravské Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas
s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 21.12.2013
a usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 28.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Jakubově u Moravských Budějovic dne 25.11.2013
Ing. Miroslav Kabelka v.r.
starosta obce Jakubov u Moravských Budějovic
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Kojatice ze dne 8.11.2013 č. 83/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Kojatice, zastoupená starostkou obce Boženou Bučkovou, adresa obecního úřadu: Kojatice 68, kraj: Vysočina,
IČ: 377627, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Kojatice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 13.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kojatice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Kojatice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 13.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Kojatice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Kojatice ze dne 8.11.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 15.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Kojaticích dne 11.11.2013
Božena Bučková v.r.
starosta obce Kojatice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Komárovice ze dne 30.10.2013 č. 3/2013/2 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Komárovice, zastoupená starostou obce Bohumilem Šuckrdle, adresa obecního úřadu: Komárovice 14, kraj:
Vysočina, IČ: 377724, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice
(dále jen „obec Komárovice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28.12.2005 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 28.12.2005.
Nové znění tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Komárovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Komárovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 28.12.2005 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Komárovice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Komárovice ze dne 30.10.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 19.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Komárovicích dne 6.11.2013
Bohumil Šuckrdle v.r.
starosta obce Komárovice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Láz ze dne 14.10.2013 č.23 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Láz, zastoupená starostou obce Miroslavem Veithem, adresa obecního úřadu: Láz 13, kraj: Vysočina, IČ: 378011,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Láz“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 23.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Láz ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá do územního
obvodu obce Láz, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt, nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 23.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Láz, jeden Město Moravské Budějovice
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Láz ze dne 14.10.2013 a usnesení Rady města Moravské
Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením
dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 1.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lázu dne 14.10.2013
Miroslav Veith v.r.
starosta obce Láz
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Lesná ze dne 3.11.2013 č. 3/27/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Lesná, zastoupená starostou obce Karlem Polendou, adresa obecního úřadu: Lesná 54, kraj: Vysočina, IČ: 378020,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Lesná“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 19.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesná ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá do územního
obvodu obce Lesná, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt, nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 19.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Lesná, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Lesná ze dne 3.11.2013 a usnesení Rady města Moravské
Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením
dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 28.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lesné dne 14.11.2013
Karel Polenda v.r.
starosta obce Lesná
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Lhotice ze dne 7.12.2013 č. 7/13 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Lhotice, zastoupená starostou obce Svatoplukem Fuksem, adresa obecního úřadu: Lhotice 31, kraj: Vysočina,
IČ: 48527424, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Lhotice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.12.2005 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 21.12.2005. Nové
znění tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lhotice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Lhotice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 21.12.2005 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Lhotice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Lhotice ze dne 7.12.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 10.1.2014
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lhoticích dne 7.12.2013
Svatopluk Fuks v.r.
starosta obce Lhotice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Litohoř ze dne 4.12.2013 č. 4/173/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Litohoř, zastoupená starostkou obce Lenkou Venhodovou, adresa obecního úřadu: Litohoř 155, kraj: Vysočina,
IČ: 378062, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Litohoř“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 9.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 9.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Litohoř ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Litohoř, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 9.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Litohoř, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Litohoř ze dne 4.12.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 9.12.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Litohoři dne 5.12.2013
Lenka Venhodová v.r.
starostka obce Litohoř
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Lukov ze dne 2.9.2013 č. 8/4/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Lukov, zastoupená starostou obce Ing. Lubomírem Kosíkem, adresa obecního úřadu: Lukov 10, kraj: Vysočina,
IČ: 378135, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Lukov“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 16.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lukov ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá do územního
obvodu obce Lukov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt, nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 16.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Lukov, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Lukov ze dne 2.9.2013 a usnesení Rady města Moravské
Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením
dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 13.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lukově dne 24.9.2013
Ing. Lubomír Kosík v.r.
starosta obce Lukov
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Martínkov ze dne 12.11.2013 č. 37.3.270 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Martínkov, zastoupená starostou obce Josefem Svobodou, adresa obecního úřadu: Martínkov 29, kraj: Vysočina,
IČ: 378151, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Martínkov“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.3.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 27.3.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Martínkov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Martínkov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 27.3..2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Martínkov, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Martínkov ze dne 12.11.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 25.11.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Martínkově dne 20.11.2013
Josef Svoboda v.r.
starosta obce Martínkov
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Nové Syrovice ze dne 18.10.2013 č. 3/2013/6 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Nové Syrovice, zastoupená starostou obce Oldřichem Svobodou, adresa obecního úřadu: Nové Syrovice 2, kraj:
Vysočina, IČ: 290009, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále
jen „obec Nové Syrovice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 6.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 6.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nové Syrovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Nové Syrovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 6.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Nové Syrovice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Nové Syrovice ze dne 18.10.2013 a usnesení Rady
města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 24.10.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Nových Syrovicích dne 21.10.2013
Oldřich Svoboda v.r.
starosta obce Nové Syrovice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Zvěrkovice ze dne 27.8.2013 zavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Zvěrkovice, zastoupená starostkou obce Věrou Bartuňkovou, adresa obecního úřadu: Zvěrkovice 46, kraj:
Vysočina, IČ: 44065540, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice
(dále jen „obec Zvěrkovice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.3.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 1.3.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zvěrkovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Zvěrkovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 1.3.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Zvěrkovice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Zvěrkovice ze dne 27.8.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 24.10.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

Ve Zvěrkovicích dne 24.10.2013
Věra Bartuňková v.r.
starostka obce Zvěrkovice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva městyse
Želetava ze dne 17.12.2013 č. 12/04/2013/ZM uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Městys Želetava, zastoupený starostou obce Ing. Radkem Malým, adresa úřadu městyse: nám. Míru 1, Želetava, kraj:
Vysočina, IČ: 290751, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále
jen „městys Želetava“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina  IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 20.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Želetava ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu městysu Želetava, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
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.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 20.1..2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží městys Želetava, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva městyse Želetava ze dne 17.12.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
V Moravských Budějovicích dne 19.12.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta města Moravské Budějovice

V Želetavě dne 18.12.2013
Ing. Radek Malý v.r.
starosta městyse Želetava
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Dvorce, Dvorce 21, 588 51 Batelov, IČ 00373672, Bankovní spojení: Česká spořitelna, Číslo účtu:
1467384399/0800, zastoupená Janou Tomanovou, starostkou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Dvorce část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude
vykonávat ve správním obvodu obce Dvorce přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dvorce v rozsahu
stanoveném ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přest. zákon“). Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává
místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Dvorce.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Dvorce zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Dvorce příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek ve
výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení
pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Dvorce zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní
strana vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní
straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dvorce, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
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V Jihlavě dne 16.12.2013
Ing. Jaroslav Vymazal v.r.
primátor statutárního města Jihlava
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			
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Ve Dvorcích dne 16.12.2013
Jana Tomanová v.r.
starostka obce Dvorce

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Hrutov, Hrutov 11, 675 27 Předín, IČ 00377279, Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 213119937/0300,
zastoupená Zdeňkem Vrtalem, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Hrutov část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude
vykonávat ve správním obvodu obce Hrutov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Hrutov v rozsahu
stanoveném ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přest. zákon“). Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává
místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Hrutov.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Hrutov zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Hrutov příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek
ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo
k uložení pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Hrutov zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní
strana vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní
straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hrutov, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 12.12.2013
Ing. Jaroslav Vymazal v.r.
primátor statutárního města Jihlava
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Hrutově dne 9.12.2013
Zdeněk Vrtal v.r.
starosta obce Hrutov

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Mirošov, Jedlov 10, 588 05 Dušejov, IČ 00373834, Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 12924681/0100,
zastoupená Ludvíkem Langem, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Mirošov část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude
vykonávat ve správním obvodu obce Mirošov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Mirošov v rozsahu
stanoveném ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přest. zákon“). Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává
místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Mirošov.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Mirošov zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na
jeho účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání
přestupku, k jehož projednání by byla obec Dvorce příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení,
a příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož
došlo k uložení pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Mirošov zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní
strana vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní
straně.
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Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mirošov, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 16.12.2013
Ing. Jaroslav Vymazal v.r.
primátor statutárního města Jihlava
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Mirošově dne 16.12.2013
Ludvík Lang v.r.
starosta obce Mirošov

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Puklice, Puklice 1, 588 31 Puklice, IČ 00286460, Bankovní spojení: Česká spořitelna, Číslo účtu: 1466057329/0800,
zastoupená Mgr. Karlem Tůmou, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Puklice část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude
vykonávat ve správním obvodu obce Puklice přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Puklice v rozsahu
stanoveném ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přest. zákon“). Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává
místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Puklice.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Puklice zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Dvorce příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek
ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo
k uložení pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Puklice zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní
strana vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní
straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Puklice, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 11.12.2013
Ing. Jaroslav Vymazal v.r.
primátor statutárního města Jihlava

Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Puklicích dne 11.12.2013
Mgr. Karel Tůma v.r.
starosta obce Puklice

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Šimanov, 588 42 Větrný Jeníkov, IČ 00373940, Bankovní spojení: Česká spořitelna, Číslo účtu: 1125044319/0800,
zastoupená Danielou Hrůzovou, starostkou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Šimanov část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude
vykonávat ve správním obvodu obce Šimanov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Šimanov v rozsahu
stanoveném ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přest. zákon“). Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává
místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Šimanov.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Šimanov zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na
jeho účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání
přestupku, k jehož projednání by byla obec Dvorce příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení,
a příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož
došlo k uložení pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Šimanov zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.

Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní
strana vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní
straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Šimanov, jeden stejnopis
statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 16.12.2013
Ing. Jaroslav Vymazal v.r.
primátor statutárního města Jihlava
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Šimanově dne 16.12.2013
Daniela Hrůzová v.r.
starostka obce Šimanov

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Ústí, Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov, IČ 00286796, Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 8327681/0100,
zastoupená Josefem Paťhou, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec Ústí
část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude vykonávat
ve správním obvodu obce Ústí přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Ústí v rozsahu stanoveném ustanovením
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přest. zákon“). Na základě
této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává místně příslušným správním
orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Ústí.

Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Ústí zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Dvorce příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek ve
výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení
pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Ústí zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní
strana vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní
straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ústí, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 20.12.2013
Ing. Jaroslav Vymazal v.r.
primátor statutárního města Jihlava
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Ústí dne 20.12.2013
Josef Paťha v.r.
starosta obce Ústí

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ OBCEMI NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ
Č. 02/22/2412/13
Na základě usnesení rady městyse Stařeč č. 2/65 ze dne 18.11.2013 a usnesení rady města Třebíč č.40 ze dne 26.3.2004
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:
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Čl. I
Smluvní strany
Městys Stařeč, zastoupený starostou Čestmírem Linhartem, adresa sídla obce: Stařeč, Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč,
Kraj Vysočina, IČ: 00290491, bank. spojení: Česká spořitelna Třebíč, č.ú. 1522548369/0800, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „městys Stařeč“)
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 19-329-711/0100,
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 pozdějších předpisů, budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů městyse Stařeč v jeho 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 městys Stařeč oprávněn 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 v řízeních pro správní
obvod městyse Stařeč. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Stařeč   ze svého rozpočtu městu Třebíč na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 9.978,- Kč (slovy:
devěttisícdevětsetsedmdesátosmkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel
městyse Stařeč 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 povinen městys Stařeč uhradit předem náklady, které si sám 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
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
Nt
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 92200104
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Třebíče.
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 sončí:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční 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).
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Čl. V
Společná ustanovení
Městys Stařeč 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 městys Stařeč, 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 rady městyse Stařeč 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 2.12.2013
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

Ve Starči dne 21.11.2013
Čestmír Linhart v.r.  
starosta městyse Stařeč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Růžená ze dne 4.9.2013 č.29/13 a usnesení Rady města Třešť ze dne 2.10.2013
č. 986/S/2013-2/10-R uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Růžená, zastoupená starostou obce Františkem Trojanem, se sídlem Růžená 7, 589 01 Třešť, Kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Statutárního města Jihlavy, IČO 00488658 (dále jen
„obec A“)
Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Hynkem, se sídlem Revoluční 20, Třešť, Kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Statutárního města Jihlavy, IČO 00286753 (dále jen
„obec B“)
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 obce B
namísto orgánů obce A.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů,
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu obce B bezodkladně a orgány obce B jsou povinny
získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovní
den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č. 1466068319/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 100,- Kč
(slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy (odměna bude
poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
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, jeden stejnopis obdrží obec A,
jeden stejnopis obdrží obec B a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce A a usnesení rady obce B o souhlasu s uzavřením této smlouvy
a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
příslušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Třešti dne 9.10.2013
František Trojan v.r.
starosta obce Růžená

Ing. Vladislav Hynk v.r.
starosta města Třešť
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