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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 7. prosince 2010
č. 6/2010
o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Zřizuje se přírodní rezervace Čermákovy louky (dále jen „přírodní rezervace“).
(2) Předmětem zvláštní ochrany jsou společenstva pramenišť, rašelinišť a luk s hojným výskytem zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů.
Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace
Přírodní rezervace se nachází na území kraje Vysočina v katastrální území Sázava pod Křemešníkem. Hranice
přírodní rezervace jsou stanoveny uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce
tak, jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace, je uveden v příloze č. 1 k tomuto
nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:
a) jezdit vozidly s výjimkou vozidel potřebných pro zemědělské a lesní hospodaření a hospodaření dle plánu péče
o přírodní rezervaci, vozidel složek integrovaného záchranného systému a veterinární služby,
b) měnit druhy pozemků nebo způsoby jejich využití2),
c) zřizovat myslivecká zařízení, přikrmovat zvěř,
d) narušovat geologický podklad a hydrologické poměry, provádět geologické práce spojené se zásahem do území, těžit
nerosty a humolity (zejména rašelinu),
e) měnit a upravovat vodní režim,
f) tábořit a rozdělávat oheň s výjimkou opatření dle plánu péče (pálení biomasy),
g) konat ostatní činnosti a zásahy, které by mohly škodlivě působit na předmět ochrany.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) příloha č. 1 - Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny
hranice přírodní rezervace Čermákovy louky,
b) příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Čermákovy louky a jejího ochranného
pásma.
1)

2)

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách
jejich používání.
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
V Jihlavě dne 7. prosince 2010

..............................................							
MUDr. Jiří Běhounek v.r.							
hejtman kraje Vysočina							

.................................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 6/2010
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice
přírodní rezervace Čermákovy louky
číslo bodu
1800 0154 2244
1800 0154 2333
1800 0204 0012
1800 0204 0011
1800 0154 2361
1800 0154 2377
1800 0154 2371
1800 0154 2370
1800 0154 2369
1800 0154 2368
1800 0154 2373
1800 0154 2374
1800 0154 2379
1800 0154 2343
1800 0154 2342
1800 0154 2339
1800 0154 2324
1800 0204 0018
1800 0204 0004
1800 0204 0005
1800 0204 0006
1800 0204 0007
1800 0154 2246
1800 0154 2245

souřadnice Y (m)
688022.06
688018.80
687993.40
687983.25
687987.94
688003.85
688016.19
688039.86
688073.88
688140.28
688160.92
688168.74
688272.28
688268.01
688273.99
688248.90
688225.91
688212.71
688182.46
688155.35
688111.71
688093.10
688081.21
688053.75

souřadnice X (m)
1128886.36
1128929.32
1128975.25
1129043.80
1129045.37
1129049.36
1129107.03
1129111.46
1129097.79
1129092.21
1129088.47
1129090.78
1129087.76
1128975.87
1128977.21
1128896.57
1128837.92
1128813.80
1128815.25
1128804.38
1128784.80
1128790.80
1128836.19
1128864.38

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 6/2010
Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Čermákovy louky a jejího ochranného pásma
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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 7. prosince 2010
č. 7 /2010
o zřízení přírodní památky Dědkovo
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Zřizuje se přírodní památka Dědkovo (dále jen přírodní památka).
(2) Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) biotop a populace střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) a populace dalších druhů organizmů,
vyskytujících se v podrostu lesního společenstva,
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky významná
lokalita Dědkovo a které se nacházejí na území přírodní památky.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Bolešín. Hranice přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za
sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické
znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) používat biocidy s výjimkou repelentních nátěrových přípravků proti okusu,
b) měnit druhy a způsoby využití pozemků,
c) zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře,
d) umisťovat nové stavby a měnit je,
e) narušovat geologický podklad a hydrologické poměry; provádět geologické práce spojené se zásahem do území
(průzkumy, vrty).
Čl. 4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Bolešín. Hranice
ochranného pásma přírodní památky3) se stanoví dvěma samostatnými uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální2). Seznamy
souřadnic uzavřených geometrických obrazců a jejich jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazcích
za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění ochranného pásma přírodní
památky Dědkovo, je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
1)

2)

3)

Příloha č. 178 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády
č. 371/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách
jejich používání.
§ 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní
památky Dědkovo.
b) Příloha č. 2 – Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného
pásma přírodní památky Dědkovo.
c) Příloha č. 3 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Dědkovo a jejího ochranného pásma.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
V Jihlavě dne 7. prosince 2010

..............................................						
MUDr. Jiří Běhounek v.r.						
hejtman kraje Vysočina						

..............................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 7/2010
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice
přírodní památky Dědkovo
Geometrický obrazec č. 1 – hranice přírodní památky Dědkovo
číslo bodu
souřadnice – Y (m)
souřadnice – X (m)
014000780001
610810,59
1120143,07
014000780002
610774,62
1120128,15
014000780003
610733,31
1120101,75
014000780004
610685,41
1120067,19
014000780005
610646,74
1120045,91
014000780006
610615,98
1120015,21
014000780007
610591,76
1120084,62
014000780008
610558,63
1120119,98
014000780009
610550,61
1120152,11
014000780010
610551,75
1120165,01
014000780011
610526,52
1120182,81
014000780012
610528,12
1120204,27
014000780013
610534,98
1120217,26
014000780014
610546,37
1120221,79
014000780015
610561,17
1120222,93
014000780016
610592,07
1120215,70
014000780017
610618,52
1120252,57
014000780018
610646,10
1120315,02
014000780019
610657,88
1120312,53
014000780020
610702,80
1120322,65
014000780021
610718,30
1120326,14

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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014000780022
014000780023
014000780024
014000780025
014000780026
014000780027
014000780028
014000780029
014000780030
014000780031
014000780032
014000780033

Částka 1/2011

Věstník právních předpisů kraje Vysočina
610745,99
610761,53
610779,21
610792,57
610795,11
610801,30
610798,81
610805,13
610797,81
610813,90
610798,84
610801,31

1120337,34
1120348,04
1120351,89
1120353,20
1120351,74
1120337,56
1120325,21
1120297,92
1120283,10
1120253,10
1120210,66
1120178,68

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 7/2010
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma
přírodní památky Dědkovo
Geometrický obrazec č. 2 – hranice ochranného pásma přírodní památky Dědkovo
číslo bodu
014000780018
014000830001
014000830002
014000830003
014000830004
014000830005
014000830006
014000830007
014000780023
014000780022
014000780021
014000780020
014000780019

souřadnice – Y (m)
610646,10
610659,64
610680,02
610691,35
610702,32
610719,14
610734,49
610741,85
610761,53
610745,99
610718,30
610702,80
610657,88

souřadnice – X (m)
1120315,02
1120345,67
1120339,12
1120338,32
1120336,61
1120339,80
1120342,21
1120340,93
1120348,04
1120337,34
1120326,14
1120322,65
1120312,53

Geometrický obrazec č. 3 – hranice ochranného pásma přírodní památky Dědkovo
číslo bodu
souřadnice – Y (m)
souřadnice – X (m)
014000780025
610792,57
1120353,20
014000830008
610799,39
1120351,71
014000830009
610805,00
1120347,09
014000830010
610811,70
1120338,75
014000830011
610815,18
1120326,58
014000830012
610816,21
1120308,7
014000830013
610820,05
1120274,42
014000830014
610819,99
1120263,28
014000830015
610817,8
1120260,02
014000830016
610817,43
1120244,71
014000830017
610820,97
1120240,48
014000830018
610820,3
1120221,43
014000830019
610819,2
1120189,44

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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014000830020
014000830021
014000830022
014000830023
014000830024
014000780001
014000780033
014000780032
014000780031
014000780030
014000780029
014000780028
014000780027
014000780026
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610818,19
610817,75
610813,61
610813,73
610814,54
610810,59
610801,31
610798,84
610813,90
610797,81
610805,13
610798,81
610801,30
610795,11

1120177,88
1120169,87
1120166,68
1120148,28
1120144,71
1120143,07
1120178,68
1120210,66
1120253,10
1120283,10
1120297,92
1120325,21
1120337,56
1120351,74

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Příloha č. 3 k nařízení kraje Vysočina č. 7/2010
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Dědkovo a jejího ochranného pásma
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Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dobrá Voda, IČ 00544175, zastoupená starostkou obce Marií Žejškovou, Dobrá Voda 103, 594 51 Křižanov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Dobrá
Voda“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Dobrá Voda podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Dobrá Voda budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Dobrá Voda jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Dobrá Voda poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Dobrá Voda, jeden stejnopis
obdrží Město Velké Meziříčí 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 Dobrá Voda a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Dobré Vodě dne 30. 6. 2010						
Marie Žejšková v.r.							
starostka obce Dobrá Voda						

Ve Velkém Meziříčí dne 29. 6. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Heřmanov, IČ 00599387, zastoupená starostkou obce Pavlou Chadimovou, Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec
Heřmanov“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Heřmanov podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Heřmanov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Heřmanov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Heřmanov poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Heřmanov, jeden stejnopis
obdrží Město Velké Meziříčí 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 Heřmanov a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Heřmanově dne 12. 7. 2010							
Pavla Chadimová v.r.								
starostka obce Heřmanov							

Ve Velkém Meziříčí dne 29. 6. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Horní Radslavice, IČ 00599409, zastoupená starostou obce Radkem Pospíšilem, Horní Radslavice 45, 594 01
Velké Meziříčí, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále
jen „obec Horní Radslavice“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se
smluvní strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Horní Radslavice podle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Horní Radslavice budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce
předávat orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města
Velké Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Horní Radslavice jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
(podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Horní Radslavice poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky,
a.s., odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Horní Radslavice, jeden stejnopis
obdrží Město Velké Meziříčí 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 Horní Radslavice a usnesení rady Města Velké Meziříčí
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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Horních Radslavicích dne 27. 8. 2010					
Radek Pospíšil v.r.							
starosta obce Horní Radslavice						

Ve Velkém Meziříčí dne 19. 8. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Milešín, IČ 00842249, zastoupená starostou obce Lukášem Doležalem, Milešín 42, 594 51 Křižanov, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Milešín“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Milešín podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Milešín budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Milešín jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
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právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Milešín poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Milešín, jeden stejnopis obdrží
Město Velké Meziříčí 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 Milešín a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Heřmanově dne 28. 7. 2010						
Lukáš Doležal v.r.							
starosta obce Milešín							

Ve Velkém Meziříčí dne 27. 7. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nové Sady, IČ 00842168, zastoupená starostou obce Františkem Pirochtem, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Nové
Sady“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Nové Sady podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
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a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Nové Sady budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Nové Sady jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Nové Sady poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Nové Sady, jeden stejnopis
obdrží Město Velké Meziříčí 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 Nové Sady a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Nových Sadech dne 30. 6. 2010					
František Pirochta v.r.							
starosta obce Nové Sady						

Ve Velkém Meziříčí dne 29. 6. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Petráveč, IČ 00842559, zastoupená starostou obce Milošem Kratochvílem, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec
Petráveč“)
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Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Petráveč podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Petráveč budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Petráveč jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Petráveč poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Petráveč, jeden stejnopis obdrží
Město Velké Meziříčí 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 Petráveč a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Petrávči dne 27. 9. 2010					
Miloš Kratochvíl v.r.						
starosta obce Petráveč						

Ve Velkém Meziříčí dne 27. 9. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí
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Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Radňoves, IČ 00599743, zastoupená starostou obce Milanem Kubíčkem, Radňoves 26, 594 51 Křižanov,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec
Radňoves“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Radňoves podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Radňoves budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Radňoves jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Radňoves poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Radňoves, jeden stejnopis obdrží
Město Velké Meziříčí 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 Radňoves a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Radňovsi dne 16. 7. 2010						
Milan Kubíček v.r.							
starosta obce Radňoves							

Ve Velkém Meziříčí dne 13. 7. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Rousměrov, IČ 00599760, zastoupená starostkou obce Marií Slabou, Rousměrov 16, 591 01 Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec
Rousměrov“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Rousměrov podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Rousměrov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Rousměrov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Rousměrov poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rousměrov, jeden stejnopis
obdrží Město Velké Meziříčí 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 Rousměrov a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Rousměrově dne 3. 8. 2010						
Marie Slabá v.r.								
starostka obce Rousměrov						

Ve Velkém Meziříčí dne 19. 7. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Rozseč, IČ 00599778, zastoupená starostou obce Aloisem Zavadilem, Rozseč 16, 594 51 Křižanov, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Rozseč“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Rozseč podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Rozseč budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Rozseč jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Rozseč poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s., odměnu
ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy
(odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Rozseč, jeden stejnopis obdrží
Město Velké Meziříčí 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 Rozseč a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Rozseči dne 6. 8. 2010						
Alois Zavadil v.r.							
starosta obce Rozseč							

Ve Velkém Meziříčí dne 3. 8. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Sklené nad Oslavou, IČ 00599387, zastoupená starostkou obce Alenou Klusáčkovou, Sklené nad Oslavou 85,
591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou
působností (dále jen „obec Sklené nad Oslavou“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se
smluvní strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Sklené nad Oslavou podle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Sklené nad Oslavou budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů
obce předávat orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
Města Velké Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Sklené nad Oslavou jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
občana (podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den
po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Sklené nad Oslavou poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční
banky, a.s., odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl.
II této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Sklené nad Oslavou, jeden
stejnopis obdrží Město Velké Meziříčí 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 Sklené nad Oslavou a usnesení rady Města Velké Meziříčí
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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Ve Skleném nad Oslavou dne 18. 8. 2010				
Alena Klusáčková v.r.							
starostka obce Sklené nad Oslavou					

Ve Velkém Meziříčí dne 9. 9. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Sviny, IČ 00599875, zastoupená starostou obce Josefem Sedlákem, Sviny 35, 594 51 Křižanov, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Sviny“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se
smluvní strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Sviny podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
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b) Orgány obce Sviny budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké Meziříčí
jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den
od jejich obdržení.
c) Orgány obce Sviny jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí právní
moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence
obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Sviny poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s., odměnu
ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy
(odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Sviny, jeden stejnopis obdrží
Město Velké Meziříčí 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 Sviny a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Ve Svinech dne 22. 7. 2010						
Josef Sedlák v.r.								
starosta obce Sviny							

Ve Velkém Meziříčí dne 1. 7. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Uhřínov, IČ 00842575, zastoupená starostou obce Václavem Necidem, Uhřínov 23, 594 41 Uhřínov, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Uhřínov“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Uhřínov podle zákona č. 133/2000 Sb.,
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o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Uhřínov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Uhřínov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Uhřínov poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Uhřínov, jeden stejnopis obdrží
Město Velké Meziříčí 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 Uhřínov a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Uhřínově dne 9. 8. 2010							
Václav Necid v.r.								
starosta obce Uhřínov								

Ve Velkém Meziříčí dne 23. 7. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí
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Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Zadní Zhořec, IČ 00599956, zastoupená starostou obce Milanem Melicharem, Zadní Zhořec 44, 594 44
Radostín nad Oslavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou
působností (dále jen „obec Zadní Zhořec“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly, že orgány Města Velké Meziříčí budou místo orgánů obce Zadní Zhořec podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Velké Meziříčí budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Zadní Zhořec budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Velké Meziříčí, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města Velké
Meziříčí jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Zadní Zhořec jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
(podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Velké Meziříčí nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány Města Velké Meziříčí jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Zadní Zhořec poskytne Městu Velké Meziříčí na jeho účet č. 9005-1523751/0l00, vedený u Komerční banky, a.s.,
odměnu ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Zadní Zhořec, jeden stejnopis
obdrží Město Velké Meziříčí 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 Zadní Zhořec a usnesení rady Města Velké Meziříčí 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Zadním Zhořci dne 15. 7. 2010					
Milan Melichar v.r.							
starosta obce Zadní Zhořec						

Ve Velkém Meziříčí dne 7. 7. 2010
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bácovice ze dne 21. 6. 2010 č. 3/10 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne
2. 6. 2010 č. 82/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Bácovice, zastoupená starostou obce panem Václavem Páralem, adresa obecního úřadu: Bácovice 23, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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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 Město 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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne 28. 6. 2010							
Václav Páral v.r., starosta Obce					
Leopold Bambula v.r., starosta Města			
								
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Černov ze dne 10. 5. 2010 č. 23/6/2010 a usnesení Rady města Pelhřimov ze
dne 2. 6. 2010 č. 82/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Černov, zastoupená starostou obce Vladislav Marek, adresa obecního úřadu: Černov 41, kraj Vysočina, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne 2010							
Vladislav Marek v.r., starosta Obce			
								
								

Leopold Bambula v.r., starosta Města
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dubovice ze dne 30. 5. 2010 č. 167/4/2010 a usnesení Rady města Pelhřimov
ze dne 2. 6. 2010 č. 82/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dubovice, zastoupená starostou obce MUDr. Jaromírem Kořínkem, adresa obecního úřadu: Dubovice 22, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.

Strana 30

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 1/2011

c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Pelhřimov, dne							
MUDr. Jaromír Kořínek v.r., starosta Obce			
								
							

Leopold Bambula v.r., starosta Města			
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jankov č. 4/010 ze dne 5. 8. 2010 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne
2. 6. 2010 č. 82/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Jankov, zastoupená starostou obce Miroslavem Jonákem, adresa obecního úřadu: Jankov 29, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
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a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne 7. 10. 2010						
Miroslav Jonák v.r., starosta Obce				
Leopold Bambula v.r., starosta Města			
								
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města
								

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kojčice ze dne 7. 6. 2010 č. 31/2010 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne
2. 6. 2010 č. 82/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kojčice, zastoupená starostou obce Ing. Pavel Svárovský, adresa obecního úřadu: Kojčice 67, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
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Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne 2010							
Ing. Pavel Svárovský v.r., starosta Obce				
Leopold Bambula v.r., starosta Města			
								
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města
								

Částka 1/2011

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 33

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nové Bukové ze dne 6. 7. 2010 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne
2. 6. 2010 č. 82/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nová Buková, zastoupená starostkou obce Martou Kosovou, adresa obecního úřadu: Nová Buková 48, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne 7. 7. 2010						
Marta Kosová v.r., starostka Obce				
Leopold Bambula v.r., starosta Města			
								
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vokov ze dne 30. 7. 2010 č. 3/10 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne
8. 9. 2010 č. 87/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Vokov, zastoupená starostou obce Františkem Strakou, adresa obecního úřadu: Vokov 38, kraj Vysočina, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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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 Město
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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne 8. 9. 2010					
František Straka v.r., starosta Obce				
								
							

Leopold Bambula v.r., starosta Města			
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Zachotín ze dne 1. 6. 2010 č. 6/2/2010 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne
2. 6. 2010 č. 82/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Zachotín, zastoupená starostkou obce paní Lenkou Dědicovou, adresa obecního úřadu: Zachotín 37, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne							
Lenka Dědicová v.r., starostka Obce				
								
							

Leopold Bambula v.r., starosta Města			
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Žirov č. 3/7/2010 ze dne 30. 7. 2010 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne
6. 10. 2010 č. 89/1/2010/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Žirov, zastoupená starostou obce Josefem Hralou, adresa obecního úřadu: Žirov 1, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou,
adresa obecního úřadu: Pelhřimov, Pražská 127, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pelhřimov (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
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c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení Rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Pelhřimov, dne 7. 10. 2010				
Josef Hrala v.r., starosta Obce					
								
							

Leopold Bambula v.r., starosta Města			
Mgr. Bohumil Kovanda v.r., místostarosta Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice, č. RM-99/2010/4 ze dne 19. 7. 2010 a č. RM-100/2010/6 ze
dne 30. 7. 2010 a usnesení Zastupitelstva obce Bohušice ze dne ..2010 č.., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Bohušice, zastoupená starostou obce Františkem Plockem, Bohušice, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice (dále jen „Obec Bohušice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, nám. Míru 31, 676 02, kraj
Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice (dále jen „Město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
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
Města Moravské Budějovice místo orgánů Obce Bohušice podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
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číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města Moravské Budějovice budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce Bohušice budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města
Moravské Budějovice jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce Bohušice jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Moravské Budějovice nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány Města Moravské Budějovice jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Bohušice poskytne Městu Moravské Budějovice na jeho účet č. 19-222711/0100, vedený u Komerční banky,
a.s., odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (částka bude fakturována průběžně vždy za uplynulé čtvrtletí).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Bohušice, jeden stejnopis obdrží
Město Moravské Budějovice 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 Bohušice a usnesení Rady Města Moravské Budějovice 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Bohušicích dne 10. 9. 2010
František Plocek v.r.							
starosta Obce Bohušice							

Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
starosta Města Moravské Budějovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Košetice ze dne 4. 8. 2010 č.j. 42/7/2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Chýstovice ze dne 22. 7. 2010 č.j. 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Chýstovice, zastoupená starostou obce Františkem Hoškem, adresa obecního úřadu: Chýstovice čp. 41, 395 01
Pacov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec 1“)
Obec Košetice, zastoupená starostkou obce Ing. Blankou Veletovou, adresa obecního úřadu: Koštice čp. 146, 394 22
Košetice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec 3“)
Čl. II
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 3 místo orgánů obce 1 podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce 3 budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce 1 budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce 3, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 3 jsou povinny získané údaje
zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce 1 jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města obce 3 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci
rozhodnutí a orgány obce 3 jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec 1 poskytne obci 3 na její účet č. 3726-261/0100, vedený u Komerční banky Pelhřimov odměnu ve výši 10,- Kč
(slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude
poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 1, jeden stejnopis obdrží obec 3
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 1 a usnesení zastupitelstva obce 3 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Košeticích dne 6. 8. 2010
Ing. Blanka Veletová v.r.							
starostka obce 3									

František Hošek v.r.
starosta obce 1
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Bohuslavice, se sídlem Bohuslavice 17, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Jiřím Kovářem, IČ 00373630,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 21. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.									
Starosta města Telče									

Jiří Kovář v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Borovná, se sídlem Borovná 30, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Josefem Baborem, IČ 42634555, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
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Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Josef Babor v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Černíč, se sídlem Černíč 10, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Bohuslavem Richtrem, IČ 00285722,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
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III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.							
Starosta města Telče							

Bohuslav Richtr v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Dolní Vilímeč, se sídlem Dolní Vilímeč 47, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Františkem Herynkem,
IČ 00373656, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
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pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

František Herynek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
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Obec Doupě, se sídlem Doupě 19, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Otto Christiánem, IČ 42634695, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Otto Christián v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Dyjice, se sídlem Dyjice 21, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Mgr. Milanem Opravilem, IČ 42634679,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Mgr. Milan Opravil v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Horní Myslová, se sídlem Horní Myslová 12, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Noskem,
IČ 42634580, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
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Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Ing. Miroslav Nosek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Hostětice, se sídlem Částkovice 13, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Antonínem Misařem, IČ 00373702,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
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III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.									
Starosta města Telče									

Antonín Misař v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice 15, 675 26 Želetava, zastoupená starostou obce Miroslavem Brunnerem,
IČ 00373745, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
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pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Miroslav Brunner v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
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Obec Klatovec, se sídlem Klatovec 1, 588 51 Batelov, zastoupená starostou obce Jaroslavem Hemberou, IČ 00373770,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.									
Starosta města Telče									

Jaroslav Hembera v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Kostelní Myslová, se sídlem Kostelní Myslová 24, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Lubošem Noskem,
IČ  00286141, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 15. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.									
Starosta města Telče									

Luboš Nosek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Krahulčí, se sídlem Krahulčí 85, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Pavlem Líbalem, IČ 00286168, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
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Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.									
Starosta města Telče									

Pavel Líbal v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Krasonice, se sídlem Krasonice 127, 588 64 Krasonice Telč, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Veselým,
IČ 00373796, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
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III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Ing. Pavel Veselý v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Markvartice, se sídlem Markvartice 82, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Josefem Nedvědem, IČ 00488631,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
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Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 24. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Josef Nedvěd v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
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Obec Mysletice, se sídlem Mysletice 2, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Karlem Dolským, IČ 42634598,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Karel Dolský v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Mysliboř, se sídlem Mysliboř 73, 588 62 Urbanov, zastoupená starostou obce Karlem Švecem, IČ 00286281,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 9. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Karel Švec v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Nevcehle, se sídlem Nevcehle 54, 588 62 Urbanov, zastoupená starostou obce Lubošem Pelejem, IČ 00286303,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
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Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Luboš Pelej v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Olšany, se sídlem Olšany 2, 588 56 Telč, zastoupená starostkou obce Zdeňkou Musilovou, IČ 00373851, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
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III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 21. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.							
Starosta města Telče							

Zdeňka Musilová v.r.
starostka obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Olší, se sídlem Olší 1, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Janem Dvořákem, IČ 42634601, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
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pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Jan Dvořák v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)

Částka 1/2011

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 63

Obec Ořechov, se sídlem Ořechov 22, 588 62 Urbanov, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Volavkou, IČ 00373869,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.							
Starosta města Telče							

Ing. Pavel Volavka v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Radkov, se sídlem Radkov 12, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Miroslavem Marečkem, IČ 42634512,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Miroslav Mareček v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Rozseč, se sídlem Rozseč 94, 588 66 Rozseč, zastoupená starostou obce Jiřím Bustou, IČ 00488640, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.

Strana 66

Částka 1/2011

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Jiří Busta v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Řásná, se sídlem Řásná 63, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Miroslavem Tomíškem, IČ 00286559, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
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III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 16. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Miroslav Tomíšek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Řídelov, se sídlem Řídelov 28, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Radkem Maryškou, IČ 00543748, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
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pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 7. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Radek Maryška v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
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Obec Sedlatice, se sídlem Sedlatice 22, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Lubošem Šťastným, IČ 00373915,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 11. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Luboš Šťastný v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Sedlejov, se sídlem Sedlejov 45, 588 62 Urbanov, zastoupená starostou obce Ing. Milošem Uhlířem, IČ 00286605,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 24. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Ing. Miloš Uhlíř v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Strachoňovice, se sídlem Strachoňovice 19, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Františkem Bartíkem,
IČ 47367407, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
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Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

František Bartík v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Svojkovice, se sídlem Svojkovice 1, 588 66 Rozseč, zastoupená starostou obce Michelem Bartoněm, IČ 00373931,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
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III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 21. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.							
Starosta města Telče							

Michal Bartoň v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Urbanov, se sídlem Urbanov 50, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Antonínem Pospíchalem, IČ 00286788,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
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tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 2. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Antonín Pospíchal v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Vanov, se sídlem Vanov 22, 588 56 Telč, zastoupená starostkou obce Ludmilou Ťoupalovou, IČ 42634539,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 24. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.							
Starosta města Telče							

Ludmila Ťoupalová v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Vanůvek, se sídlem Vanůvek 15, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Josefem Hrdým, IČ 42634571, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 21. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Josef Hrdý v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Vápovice, se sídlem Vápovice 23, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Karlem Krajíčkem, IČ 00373958,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
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pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Karel Krajíček v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Volevčice, se sídlem Volevčice 27, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Miroslavem Vávrů, IČ 42634687,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
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II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 15. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Miroslav Vávrů v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Vystrčenovice, se sídlem Vystrčenovice 4, 588 56 Telč, zastoupená starostkou obce Janou Šalandovou,
IČ 00373982, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
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Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 2. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Jana Šalandová v.r.
starostka obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Zadní Vydří, se sídlem Zadní Vydří 28, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Moudrým, IČ
42634563, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
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Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.							
Starosta města Telče							

Ing. Miroslav Moudrý v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Zdeňkov, se sídlem Zdeňkov 18, 588 66 Rozseč, zastoupená starostou obce Jiřím Kacetlem, IČ 00374229,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
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III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 2. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.									
Starosta města Telče									

Jiří Kacetl v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
Obec Zvolenovice, se sídlem Zvolenovice 28, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Zdeňkem Kopeckým, IČ 42634709,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
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tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů v
souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 18. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Zdeněk Kopecký v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
O zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích v platném znění
I.
Smluvní strany
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem, IČ 00286745, bankovní
spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800 (dále jen „město Telč“)
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Obec Žatec, se sídlem Žatec 28, 588 62 Urbanov, zastoupená starostou obce Petrem Mácou, IČ 00374237, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město Telč
zavazuje, že budou jeho orgány vykonávat přenesenou působnost, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1 a v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, věcně a místně příslušná obec,
tzn. budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje
o adrese pro doručování písemností, její změně nebo zrušení.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy získané od občanů
v souvislosti s činnostmi vykonávanými dle zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, předávat určenému
orgánu města Telče, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je
povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení. Dále se obec, resp. orgán obce, zavazuje předat určenému orgánu města Telče
pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana vydané ve správním řízení podle § 12 zákona
o evidenci obyvatel v platném znění, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a příslušný orgán města Telče je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den po prokazatelném doručení uvedeného rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
III.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel se uzavírá na dobu
neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouva skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši 10,- Kč (slovy Deset korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této
smlouvy.
Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů od
jejího prokazatelného doručení obci.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Po dobu účinnosti veřejnoprávní 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 po jednom vyhotovení obdrží obec, město Telč a Krajský
úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Telči dne 21. 6. 2010
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
Starosta města Telče								

Petr Máca v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bezděkov ze dne 21. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne
23. června 2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Bezděkov, zastoupená starostou obce Ing. Stehno Jaroslav, adresa obecního úřadu: Bezděkov č. 22, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Ing. Jaroslav Stehno v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.		
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dolní Sokolovec ze dne 21. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne
23. června 2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dolní Sokolovec, zastoupená starostou obce Tomášem Frühbauerem, adresa obecního úřadu: Dolní Sokolovec č.
4, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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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 Město
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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Tomáš Frühbauer v.r.								
starosta Obce									
										
										

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.			
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Heřmanice ze dne 22. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 23.
června 2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Heřmanice, zastoupená starostou obce Antonín Dvořák, adresa obecního úřadu: Heřmanice č. 2, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Antonín Dvořák v.r.								
starosta Obce									
										
										

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.			
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jeřišno ze dne 21. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 23. června
2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Jeřišno, zastoupená starostou obce Pavlem Jechou, adresa obecního úřadu: Jeřišno č. 25, 582 74 Jeřišno, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
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c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Pavel Jecha v.r.									
starosta Obce									
										
										

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.			
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jilem ze dne 7. 7. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 25. 8. 2010
číslo 473, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Jilem, zastoupená starostou obce Milanem Klementem, adresa obecního úřadu: Jilem č. 55, 583 01 Chotěboř, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
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a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Chotěboři dne 2010					
Milan Klement v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Klokočov ze dne 11. 6. 2010 č. 6/10 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne
23. června 2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Klokočov, zastoupená starostou obce Josefem Procházkou, adresa obecního úřadu: Klokočov č. 105, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
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Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Josef Procházka v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva městyse ze dne 24. 6. 2010 č. 32/06-10 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne
14. 7. 2010 číslo 432, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Městys Libice nad Doubravou, zastoupený starostou městyse Václavem Venhauerem, adresa obecního úřadu: Zámecká
č.p. 47, Libice nad Doubravou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř
(dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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.
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Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Libici nad Doubravou dne 28. 6. 2010					
Václav Venhauer v.r.								
starosta městyse									
										
										

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.			
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nejepín ze dne 16. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 14. 7. 2010
číslo 432, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nejepín, zastoupená starostkou obce Eliškou Zdražilovou adresa obecního úřadu: Nejepín 21, 583 01, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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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 Město
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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Chotěboři dne 30. 6. 2010					
Eliška Zdražilová v.r.							
starostka Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Oudoleň ze dne 24. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 25. 8. 2010
číslo 473, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Oudoleň, zastoupená starostou obce Václavem Augustinem, adresa obecního úřadu: 582 24 Oudoleň č. 131, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Oudoleni dne 28. 6. 2010					
Václav Augustin v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě souhlasu starosty obce Podmoklany ze dne 19. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 23. června 2010
číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Podmoklany, zastoupená starostou obce Jiřím Zatřepálkem, adresa obecního úřadu: Podmoklny č. 30, 582 63
Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen
„Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
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c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Jiří Zatřepálek v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Sedletín ze dne 23. 6. 2010 č. 7/U/01 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne
23. června 2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Sedletín, zastoupená starostou obce Václavem Ledvinkou, adresa obecního úřadu: Sedletín č. 10, 583 01 Chotěboř,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Václav Ledvinka v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Slavětín ze dne 28. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 25. 8. 2010
číslo 473, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Slavětín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Bílkem, adresa obecního úřadu: Slavětín č. 7, 582 63 Ždírec nad
Doubravou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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.
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Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 1. 7. 2010					
Jaroslav Bílek v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Slavíkov ze dne 10. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 23. června
2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Slavíkov, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Němcem, adresa obecního úřadu: Slavíkov č. 2, 582 65
Slavíkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Ing. Václav Němec v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Sloupno ze dne 14. 6. 2010 č. 2/2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne
23. června 2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Sloupno, zastoupená starostou obce Jaroslavem Slanařem, adresa obecního úřadu: Sloupno č. 12, 583 01, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Jaroslav Slanař v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 16. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 23. června
2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Sobíňov, zastoupená starostou obce Václavem Ležákem, adresa obecního úřadu: Sobíňov č. 200, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
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pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Václav Ležák v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vepříkov ze dne 10. 6. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 23. června
2010 číslo 425, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Vepříkov, zastoupená starostou obce Petrem Bártou, adresa obecního úřadu: Vepříkov č. 53, 583 01 Chotěboř,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
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Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město 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 usnesení rady Města 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 23. 6. 2010					
Petr Bárta v.r.								
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Víska ze dne 8. 7. 2010 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 25. 8. 2010
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Víska, zastoupená starostou obce Ondřejem Čapkem, adresa obecního úřadu: Víska č. 50, kraj Vysočina, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostkou Janou Tomáškovou, adresa
obecního úřadu: Chotěboř, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř (dále jen „Město“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Město
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 usnesení rady Města 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.
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Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Chotěboři dne 30. 7. 2010					
Ondřej Čapek v.r.							
starosta Obce								
									
									

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Jana Tomášková v.r.				
místostarostka Města

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě Opatření starosty obce Boňkov ze dne 25. 6. 2010 a usnesení Zastupitelstva obce Herálec č. 3/2010, bod č. 7
ze dne 24. 6. 2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Boňkov, zastoupená starostou obce Ing. Ottou Šrůtou, adresa obecního úřadu Boňkov čp. 34, 582 55 Herálec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Havlíčkův Brod (dále jen „obec Boňkov“)
Obec Herálec, zastoupená starostou obce Jiřím Ulrichem, adresa obecního úřadu Herálec 257, 582 55 Herálec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Havlíčkův Brod (dále jen „obec Herálec“)
Čl. II
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 Herálec místo orgánů obce Boňkov podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce Herálec budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3
odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Boňkov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu obce Herálec, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce Herálec jsou
povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od
jejich obdržení.
c) Orgány obce Boňkov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce Herálec nejpozději následující pracovní den po nabytí právní
moci rozhodnutí a orgány obce Herálec jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Boňkov poskytne obci Herálec na její účet č. 1122771369/0800, vedený u České spořitelny a.s., odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Boňkov, jeden stejnopis obdrží
obec Herálec 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 Opatření starosty obce Boňkov a usnesení zastupitelstva obce Herálec 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Herálci dne 25. 6. 2010						
Jiří Ulrich v.r.								
starosta obce Herálec							

Ing. Otto Šrůta v.r.
starosta obce Boňkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě Opatření starosty obce Slavníč ze dne 25. 6. 2010 a usnesení Zastupitelstva obce Herálec č. 3/2010, bod č.
7 ze dne 24. 6. 2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Slavníč, zastoupená starostou obce Milanem Povolným, adresa obecního úřadu Slavníč čp. 14, 582 55 Herálec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Havlíčkův Brod (dále jen „obec Slavníč“)
Obec Herálec, zastoupená starostou obce Jiřím Ulrichem, adresa obecního úřadu Herálec 257, 582 55 Herálec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Havlíčkův Brod (dále jen „obec Herálec“)
Čl. II
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 Herálec místo orgánů obce Slavníč podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce Herálec budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3
odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Slavníč budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu obce Herálec, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce Herálec jsou
povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od
jejich obdržení.
c) Orgány obce Slavníč jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle §
12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce Herálec nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci
rozhodnutí a orgány obce Herálec jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Slavníč poskytne obci Herálec na její účet č. 1122771369/0800, vedený u České spořitelny a.s., odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Slavníč, jeden stejnopis obdrží
obec Herálec 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 Opatření starosty obce Slavníč a usnesení zastupitelstva obce Herálec 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Herálci dne 25. 6. 2010					
Jiří Ulrich v.r.								
starosta obce Herálec							

Milan Povolný v.r.
starosta obce Slavníč

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves u Leštiny ze dne 13. 5. 2010 č. 6 a usnesení Zastupitelstva obce
Golčův Jeníkov ze dne 2010 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nová Ves u Leštiny, zastoupená starostkou Marií Rychnovskou, obecní úřad Nová Ves u Leštiny, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále jen „obec
Nová Ves u Leštiny“)
Obec Golčův Jeníkov, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Kopeckým, městský úřad Golčův Jeníkov, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále jen „obec
Golčův Jeníkov“)
Čl. II
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 Golčův Jeníkov místo orgánů obce Nová Ves u Leštiny podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat
následující:
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a) Orgány obce Golčův Jeníkov budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Nová Ves u Leštiny budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů
obce předávat orgánu obce Golčův Jeníkov, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
obce Golčův Jeníkov jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Nová Ves u Leštiny jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
občana (podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce Golčův Jeníkov nejpozději následující pracovní den
po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány obce Golčův Jeníkov jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Nová Ves u Leštiny poskytne obci Golčův Jeníkov na její účet č. 19-1123656389/0800, vedený u ČS a.s. G.
Jeníkov odměnu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II
této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Nová Ves u Leštiny, jeden
stejnopis obdrží obec Golčův Jeníkov 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 Nová Ves u Leštiny a usnesení Zastupitelstva obce Golčův
Jeníkov 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Nové Vsi u Leštiny dne 24. 5. 2010					
Marie Rychnovská v.r.							
starostka obce Nová Ves u Leštiny 					

V Golčově Jeníkově 28. 5. 2010
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta obce Golčův Jeníkov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady obce 1 ze dne 24. 6. 2010 č. 5 pod bodem 3 a usnesení Rady obce 3 ze dne 24. 6. 2010,
č. 050/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec 1, zastoupená starostou obce Podmoky, adresa obecního úřadu: Podmoky 41, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec 1“)
Obec 3, zastoupená starostou obce Golčův Jeníkov, adresa obecního úřadu: Masarykovo nám. 110, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec 3“)
Čl. II
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 3 místo orgánů obce 1 podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce 3 budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce 1 budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce 3, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 3 jsou povinny získané údaje
zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce 1 jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce 3 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 3 jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec 1 poskytne obci 3 na její účet č. 19-1123656389/0800, vedený u ČS a.s. G. Jeníkov odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 1, jeden stejnopis obdrží obec 3 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 rady (zastupitelstva) obce 1 a usnesení rady (zastupitelstva) obce 3 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Golčově Jeníkově 28. 7. 2010
Ing. Pavel Kopecký v.r.							
Starosta obce 3								

Kaňka Jaromír v.r.
starosta obce 1

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Zvěstovice ze dne 19. 7. 2010 a usnesení Zastupitelstva obce Golčův Jeníkov
ze dne 2010 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Zvěstovice, zastoupená starostou Vladislavem Liškou, obecní úřad Zvěstovice, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále jen „obec Zvěstovice“)
Obec Glčův Jeníkov, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Kopeckým, městský úřad Golčův Jeníkov, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále jen „obec
Golčův Jeníkov“)
Čl. II
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 Golčův Jeníkov místo orgánů obce Zvěstovice podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce Golčův Jeníkov budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Zvěstovice budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu obce Golčův Jeníkov, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce Golčův
Jeníkov jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Zvěstovice jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce Golčův Jeníkov nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány obce Golčův Jeníkov jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Zvěstovice poskytne obci Golčův Jeníkov na její účet č. 19-1123656389/0800, vedený u ČS a.s. G. Jeníkov
odměnu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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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 Zvěstovice, jeden stejnopis
obdrží obec Golčův Jeníkov 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 Zvěstovice a usnesení Zastupitelstva obce Golčův Jeníkov 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Ve Zvěstovicích dne 19. 7. 2010						
Vladislav Liška v.r.							
starosta obce Zvěstovice		
				

V Golčově Jeníkově 27. 8. 5. 2010
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta obce Golčův Jeníkov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady Statutárního města Jihlavy ze dne 29. 7. 2010 č. 842/10-RM a usnesení Zastupitelstva obce
Malý Beranov ze dne 19. 7. 2010 č. 98/44/10 uzavírají smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Malý Beranov, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Tomáškem, adresa: Obec Malý Beranov, Malý Beranov
36, 586 03 Jihlava, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Statutárního města
Jihlavy, IČ: 00543713, DIČ: CZ00543713 (dále jen „Obec“)
Statutární město Jihlava, zastoupené primátorem Ing. Jaroslavem Vymazalem, adresa: Masarykovo nám. 97/1, 586 01
Jihlava, kraj Vysočina, IČ: 00286010 (dále jen „Město“)
Čl. II
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
Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu Města,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje zaevidovat
do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány Obce jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány Města jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 19-1466072369/0800, vedený u České spořitelny a.s. odměnu ve výši 10,- Kč
(slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude
poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Magistrát
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 usnesení rady Magistrátu 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Malém Beranově dne 20. 7. 2010				
Ing. Petr Tomášek v.r.						
starosta Obce							

V Jihlavě dne 4. 8. 2010
Ing. Jaroslav Vymazal v.r.
primátor Města

Veřejnoprávní smlouva
Na základě Opatření starosty obce Kalhov ze dne 12. 7. 2010 a opatření starosty městyse Větrný Jeníkov ze dne 12. 7.
2010 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kalhov, zastoupená starostou obce: Zdeněk Dvořák, adresa obecního úřadu: Kalhov, 588 42 Větrný Jeníkov, kraj
Vysočina (dále jen „obec Kalhov“)
Městys Větrný Jeníkov, zastoupená starostou městyse“ Jan Hrbáč, adresa úřadu městyse: Větrný Jeníkov č.p. 5, 588
42 Větrný Jeníkov, kraj Vysočina (dále jen „městys Větrný Jeníkov“)
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány městyse Větrný Jeníkov namísto orgánů obce Kalhov podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat
následující:
a) Orgány městyse Větrný Jeníkov budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v
rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona o evidenci obyvatel, týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro
doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky a § 10b zákona o evidenci obyvatel, kdy se na žádost obyvatele
vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení.
b) Orgány obce Kalhov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce Kalhov
předávat orgánu městyse Větrný Jeníkov, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
městyse Větrný Jeníkov jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
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c) Orgány obce Kalhov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle §
12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu městyse Větrný Jeníkov nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány městyse Větrný Jeníkov jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí od obce Kalhov.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Kalhov poskytne městysi Větrný Jeníkov na její účet číslo 2427-681/0100, vedený u Komerční banky, odměnu ve
výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy. Odměna
bude poskytována vždy jedenkrát ročně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Kalhov, jeden stejnopis obdrží
městys Větrný Jeníkov a jeden stejnopis včetně příslušných příloh obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří Opatření starosty obce Kalhov, opatření starosty městyse Větrný Jeníkov a pravomocné
rozhodnuti Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
Krajského úřadu kraje Vysočina.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, která vyžaduje souhlas Krajského úřadu kraje
Vysočina, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být oznámena Krajskému úřadu kraje Vysočina.
V ...dne...
Zdeněk Dvořák v.r.						
starosta obce Kalhov						

Jan Hrbáč v.r.
starosta městyse Větrný Jeníkov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Arnolec ze dne 16. 7. 2010 č. 35 a usnesení Zastupitelstva obce Jamné ze dne
19. 8. 2010 č. 20, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Arnolec, zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Fialou, sídlo Arnolec 53, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava (dále jen „obec A“)
Obec Jamné, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Pejchou, sídlo Jamné 2, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava (dále jen „obec B“)
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Čl. II
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. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce B budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce A budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce B, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce B jsou povinny získané údaje
zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce A jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce B nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce B jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č. 6524681/0100, vedený u Komerční banky a.s. odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 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 zastupitelstva 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Jamném dne 20. 8. 2010
Ing. Ladislav Fiala v.r.						
starosta obce Arnolec						

Ing. Jiří Pejcha v.r.
starosta obce Jamné
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 20. 7. 2010 č. 3/2010 a rozhodnutí starosty obce
Bohuňov ze dne 16. 7. 2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou Ing. Karlem Pačiskou, Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem
Obec Bohuňov, zastoupená starostou Milanem Slámou, Bohuňov 50, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
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
města Bystřice nad Pernštejnem místo orgánů obce Bohuňov podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Bystřice nad Pernštejnem budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel,
a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Bohuňov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Bystřice nad Pernštejnem, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Bohuňov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Bystřice nad Pernštejnem nejpozději následující pracovní den
po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny tento údaj zaevidovat do
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Bohuňov poskytne města Bystřice nad Pernštejnem na jeho účet č. 9005-723751/0100, vedený u Komerční banky
odměnu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 město Bystřice nad Pernštejnem,
jeden stejnopis obec Bohuňov 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 Rady města Bystřice nad Pernštejnem a usnesení obce Bohuňov 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 20. 7. 2010
Ing. Karel Pačiska v.r.							
starosta města Bystřice nad Pernštejnem					

Milan Sláma v.r.
starosta obce Bohuňov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 20. 7. 2010 č. 3/2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Býšovec ze dne 16. 6. 2010 č. 1/10, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou Ing. Karlem Pačiskou, Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem
Obec Býšovec, zastoupená starostou Josefem Lukasem, Býšovec 20, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
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 města
Bystřice nad Pernštejnem místo orgánů obce Býšovec podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Bystřice nad Pernštejnem budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a
to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Býšovec budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Bystřice nad Pernštejnem, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Býšovec jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Bystřice nad Pernštejnem nejpozději následující pracovní den
po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny tento údaj zaevidovat do
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Býšovec poskytne města Bystřice nad Pernštejnem na jeho účet č. 9005-723751/0100, vedený u Komerční banky
odměnu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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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 město Bystřice nad Pernštejnem,
jeden stejnopis obec Býšovec 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 Rady města Bystřice nad Pernštejnem a usnesení obce Býšovec 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 20. 7. 2010
Ing. Karel Pačiska v.r.								
starosta města Bystřice nad Pernštejnem						

Josef Lukas v.r.
starosta obce Býšovec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Milasín ze dne 29. 9. 2010, a usnesení Zastupitelstva obce Dolní Rožínka, ze
dne 30. 9. 2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Milasín, zastoupená starostou obce Jiřím Fialou, Milasín 17, 592 51 Dolní Rožínka, kraj Vysočina, správní obvod
obce s rozšířenou působností Bystřice n.P.
Obec Dolní Rožínka, zastoupená starostou obce Mgr. Lubomírem Starým, Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka, kraj
Vysočina, správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice n.P.
Čl. II
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. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce B budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce A budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce B, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce B jsou povinny získané údaje
zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce A jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce B nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce B jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č. 2526751/0100 vedený u K.B. odměnu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun
českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v
pravidelných čtvrtletních splátkách).
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 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 zastupitelstva 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
V Milasíně dne 29. 9. 2010
Jiří Fiala v.r.								
starosta obce A								

Mgr. Lubomír Starý v.r.
starosta obce B

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Karlov ze dne 15. 7. 2010 a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou ze dne
23. 8. 2010 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Karlov, zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Stejskalem, IČO: 00599484, adresa obecního úřadu: Karlov
čp. 28, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen
„obec Karlov“)
Město Žďár nad Sázavou, zastoupená starostou města Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO: 295841, DIČ CZ00295841,
adresa městského úřadu: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností (dále jen „město Žďár nad Sázavou“)
Čl. II
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
města Žďáru nad Sázavou místo orgánů obce Karlov podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Žďáru nad Sázavou budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Karlov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
města Žďáru nad Sázavou, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města Žďáru nad
Sázavou jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
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c) Orgány obce Karlov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Žďáru nad Sázavou nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Žďáru nad Sázavou jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Karlov poskytne městu Žďár nad Sázavou na jeho účet č. 9005-424751/0100, vedený u KB, a.s., Žďár nad Sázavou
odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy. Úhrada bude obci vyfakturována k 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku trvání smlouvy.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Karlov, jeden stejnopis město
Žďár nad Sázavou 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 Karlov a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 8. 2010					
Mgr. Jaromír Brychta v.r.						

V Karlově dne 27. 8. 2010
Ing. Vladimír Stejskal v.r.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kyjov ze dne 16. 7. 2010 č. 10 a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou ze
dne 23. 8. 2010 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kyjov, zastoupená starostkou obce L. Večeřovou, IČO: 00599549, adresa obecního úřadu: Kyjov čp. 19, 592 13
Kyjov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Kyjov“)
Město Žďár nad Sázavou, zastoupená starostou města Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO: 295841, DIČ CZ00295841,
adresa městského úřadu: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností (dále jen „město Žďár nad Sázavou“)
Čl. II
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
města Žďáru nad Sázavou místo orgánů obce Kyjov podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
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a) Orgány města Žďáru nad Sázavou budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Kyjov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
města Žďáru nad Sázavou, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města Žďáru nad
Sázavou jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Kyjov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Žďáru nad Sázavou nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Žďáru nad Sázavou jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Kyjov poskytne městu Žďár nad Sázavou na jeho účet č. 9005-424751/0100, vedený u KB, a.s., Žďár nad Sázavou
odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy. Úhrada bude obci vyfakturována k 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku trvání smlouvy.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Kyjov, jeden stejnopis město
Žďár nad Sázavou 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 Kyjov a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 8. 2010					
Mgr. Jaromír Brychta v.r.						

V Kyjově dne
L. Večeřová v.r.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Počítky ze dne 28. 6. 2010 a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou ze dne
23. 8. 2010 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Počítky, zastoupená starostkou obce Marií Pohankovou, IČO: 00842281, adresa obecního úřadu: Počítky čp. 68,
591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec
Počítky“)
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Město Žďár nad Sázavou, zastoupená starostou města Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO: 295841, DIČ CZ00295841,
adresa městského úřadu: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností (dále jen „město Žďár nad Sázavou“)
Čl. II
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
města Žďáru nad Sázavou místo orgánů obce Počítky podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Žďáru nad Sázavou budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Počítky budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Žďáru nad Sázavou, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města
Žďáru nad Sázavou jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Počítky jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Žďáru nad Sázavou nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Žďáru nad Sázavou jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Počítky poskytne městu Žďár nad Sázavou na jeho účet č. 9005-424751/0100, vedený u KB, a.s., Žďár nad
Sázavou odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle
Čl. II této smlouvy. Úhrada bude obci vyfakturována k 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku trvání smlouvy.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Počítky, jeden stejnopis město
Žďár nad Sázavou 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 Počítky a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou 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 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 8. 2010					
Mgr. Jaromír Brychta v.r.						

V Počítkách dne
Marie Pohanková v.r.
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Račín ze dne 8. 7. 2010 a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou ze dne
23. 8. 2010 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Račín, zastoupená starostou obce Jiřím Subým, IČO: 00842311, adresa obecního úřadu: Račín čp. 18, 592 11
Velká Losenice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Račín“)
Město Žďár nad Sázavou, zastoupená starostou města Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO: 295841, DIČ CZ00295841,
adresa městského úřadu: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností (dále jen „město Žďár nad Sázavou“)
Čl. II
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
města Žďáru nad Sázavou místo orgánů obce Račín podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Žďáru nad Sázavou budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Račín budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
města Žďáru nad Sázavou, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města Žďáru nad
Sázavou jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Račín jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Žďáru nad Sázavou nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Žďáru nad Sázavou jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Račín poskytne městu Žďár nad Sázavou na jeho účet č. 9005-424751/0100, vedený u KB, a.s., Žďár nad Sázavou
odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této
smlouvy. Úhrada bude obci vyfakturována k 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku trvání smlouvy.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 20141. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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 Račín, jeden stejnopis město
Žďár nad Sázavou 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 Račín a usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou 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.
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Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 8. 2010				
Mgr. Jaromír Brychta v.r.					

V Račíně dne 9. 7. 2010
Jiří Subý v.r.
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