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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 13. června 2011
č. 4/2011
kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
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 § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení je stanovit vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťují sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen „neudržované úseky“).
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto nařízení se neudržovaným úsekem rozumí silnice, na nichž není provozována osobní linková
doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu. Na tuto skutečnost
jsou uživatelé upozorněni dopravní značkou1).
(2) Pro účely tohoto nařízení se zimní údržbou rozumí údržba, kterou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady
vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic.2)
(3) Pro účely tohoto nařízení se rozumí sjízdností silnice takový stav, jestliže silnice umožňuje bezpečný pohyb silničních
a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.3)
(4) Pro účely tohoto nařízení se povětrnostními situacemi a jejich důsledky rozumí takové povětrnostní situace a jejich
důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou to vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení,
vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní
situace a jejich důsledky.4)
(5) Pro účely tohoto nařízení se závadou ve sjízdnosti rozumí taková změna ve sjízdnosti silnice, kterou nemůže řidič
vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu pozemní
komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.5)
(6) Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumní doba od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku. V tomto období
se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období,
zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.
(7) Plán zimní údržby je podklad pro řízení a provádění zimní údržby silnic, který stanoví organizační, věcné, technické
a technologické zásady zajišťování sjízdnosti a je zpracován na základě příslušných právních předpisů.6)

1) § 42 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška“)
2) § 41 odst. 1 vyhlášky
3) § 26 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
4) § 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5) § 26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
6) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
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Čl. 3
Neudržované úseky silnic v kraji Vysočina
(1)

Okres Havlíčkův Brod

Číslo silnice
II/344
III/03421
III/03713
III/03815
III/03820
III/1304
III/1314
III/3396
III/34410
III/34512
III/34513
III/3452
III/34524
III/34525
III/34529
III/3453
III/3456
III/3465
III/3469
III/3471
III/34713
III/34714
III/34715
III/3472 a
III/34723
III/34723
III/34724
III/3473
III/34734
III/34763
III/34770
III/3479
III/34812
III/3501
III/35012
III/35013
III/35015
III/3511

Popisné určení místa
křiž.III/34428 . III/34522
Krátká Ves - Stříbrné Hory
Krucemburk - křiž.III/03426
Pohled-Dlouhá Ves
Keřkov - Hesov
Chlumek - hr.okr.KH
Štoky - Smrčná
Úsobí - křiž. II/131
Dolní Krupá - Kojetín-Česká Bě
Vilémov-Košťany
křiž.III/34512-Košťany
Vilémov-Habry
Klouzovy - Víska
Nová Ves u CH - Bezlejov
Chotěboř - Příjemky-křiž.I/34
Nasavrky - Zhoř
Golčův Jeníkov-Kněžice
Jiříkov-křiž.III/3463
Chotěboř-křiž.II/346
křiž.I/38-křiž.II/346
Olešnice - Lučice
Radostín - Valečov-křiž.
Valečov - Lučice
křiž.III/3472-Malčín
Okrouhlice - Veselý Žďár
Okrouhlice - Veselý Žďár
Chlum - křiž. III/34714
Malčín - Zboží
Ovesná Lhota - přejezd ČD
křiž.II/347-Lipnice n/S
hr.okr.PE - Leština-Skála
Josefodol-křiž.III/34712
Štoky-křiž.III/34811
Vysočina - Smilov
Ronov n/D-Pořežín
Hr.okr.ZR - Havlíčkova Borová
Krucemburk-Hluboká-hr.okr.ZR
Havlíčk. Borová-Železné Horky

Staničení od
22,611
0
0
0,7
0
0
0
0
0
1,416
0
1,985
0
0
0
1
5,732
0,4
5,991
2,994
1,813
0
0
0
0
4,4
1,8
1,962
2,151
0
2,669
0
4,52
0
1,3
1,14
3,8
2

Staničení do Délka v km
23,637
1,026
3,155
3,155
3,053
3,053
2,46
1,76
1,549
1,549
0,988
0,988
3,549
3,549
0,604
0,604
4,096
4,096
3,97
2,554
0,1
0,1
3,134
1,149
3,485
3,485
1,572
1,572
3,267
3,267
3,138
2,138
6,879
1,147
1,501
1,101
8,313
2,322
4,177
1,183
4,474
2,661
3,231
3,231
1,746
1,746
1,49
1,49
3,132
3,132
5,776
1,376
2,404
0,604
6,164
4,202
4,46
2,309
1,974
1,974
3,867
1,198
1,736
1,736
6,998
2,478
2,27
2,27
2,009
0,709
3,306
2,166
4,501
0,701
3,912
1,912
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(2)
Okres Jihlava
Číslo silnice Popisné určení místa
II/348
hr.okr.HB-Dobronín-Polná-Stáj-křiž.II/353
III/11264
Telč-Vanov-Řásná
III/13110
Kalhov - Velešov
III/1314
Štoky - Smrčná
III/13417
Kaliště-Počátky
III/3536
Chroustov - Bohdalov
III/4031
Bransouze - Dolní Smrčné
III/4033
Panská Lhota-spojovací
III/4037
Nevcehle-Nepomuky
III/4041
Luka n/Jihl.-V. Studnice
III/4051
Studénky-Puklice-Lukan/Jihl.
III/40620
Myslůvka - Kostelní Vydří
(3)

Staničení od
38,301
4,94
0
3,549
0,559
0
1,37
0
1,2
0,149
3,965
0

Staničení do
40,342
6,569
1,032
5,979
2,382
0,66
2,35
2,169
3,346
3,365
6,03
1,544

Délka v km
2,041
1,629
1,032
2,43
1,823
0,66
0,98
2,169
2,146
3,216
2,065
1,544

Okres Pelhřimov

Číslo silnice
III/01921
III/01926
III/11226
III/11230
III/11232
III/11246
III/11252
III/11254
III/11256
III/12821
III/12824
III/1284
III/1339
III/13417
III/34770
III/34775
III/4095
III/4098
(4)
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Popisné určení místa
Staničení od
kř.I/19 - kř.III/01920 Dvořiště
0
kř.III/01930 - kř.I/34 Ústrašín
5,81
hr.okr.Benešov - kř.III/11228 Křešín
0,148
Chyšná - konec silnice (na Skoranovice)
1,47
kř.II/112 Košetice - Onšov
0
Lešov - konec silnice
1,25
kř.III/11253 Libkova Voda-kř.III/11250 Vlásenice4,968
Drbohlavy
kř.III/11252 Libkova Voda - kř.III/03410 Božejov
0
kř.III/11255 - kř.III/11258 Dobrá Voda
0
kř.III/12822 Chválkov - kř.II/409 nad Rytovem
1,007
Bohdalín-Mnich
0
Babice - konec silnice
1,645
kř.II/133 Vyskytná - kř.III/1333 Sázava
0
hr.okr.Ji - kř.III/13418 Počátky
2,382
kř.II/347 Čejov - hr.okr.H.Brod
0
kř.III/34773 u Bystré - kř.II/523
2,479
kř.II/409 Střítež - kř.III/4096 (na Sudkův Důl)
0
kř.II/409 Včelnička - Kutlov
0

Staničení do
0,569
8,868
2,628
1,97
3,265
1,608
8,299
2,442
2,335
4,556
4,14
2,601
5,001
4,428
2,669
4,829
2,594
3,285

Délka v km
0,569
3,058
2,48
0,5
3,265
0,358
3,331
2,442
2,335
3,549
4,14
0,956
5,001
2,046
2,669
2,35
2,594
3,285

Okres Třebíč

Číslo silnice
III/11271
III/15222
III/15226
III/15226
III/15229
III/15238

Popisné určení místa
Meziříčko-Domamil
IS 12b Chotěbudice-hr. JH
kř. III/15116-Vranín
žel. Přejezd-kř.III/15225
Blatnice IS 12b-kř.III/15231
kř. II/152 Myslibořice-Odunec

Staničení od Staničení do
8,536
12,367
13,879
15,107
3,935
6,619
0,695
3,492
2,053
4,738
0
2,864

Délka v km
3,831
1,228
2,684
2,797
2,685
2,864

Částka 3/2011
III/15243
III/15244
III/15247
III/34911
III/34913
III/35112
III/35118
III/35118
III/35121
III/36060
III/36061
III/36070
III/36078
III/39015
III/3908
III/3995
III/3999
III/4027
III/4031
III/40811
III/41010
III/41018
III/41020
III/4107
III/4111
III/4119
(5)

Strana 9

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
Hrotovice-Hubert
IS 12b Hrot.-kř.III/15240Bačice
kř. III/39218-IS 12a Dalešice
pila Svatoslav-hr.ZR
kř. II/349-kř.III/35116 Benetice
Vartenberg-IS 12a Okřesice
kř. II/351-IS 12 a Klučov
kř.I/23-IS 12a Pozďátky
kř.II/351-IS 12a Plešice
kř.II/360-kř. III/35116 Budíkovice
kř. II/360-IS 12a Třebíč
IS12b Jakubov-IS 12a Vicenice
IS 12b Dol.Lažany-IS12a Hor.Laž.
kř.I/23-kř.III/39014 Smrk
kř.I/23-kř.III/3907
IS 12bNaloučany-kř.II/392 Čikov
kř. III/39912-kř.II/399 Třesov
hájovna-kř.III/4028
IS 12b Bransouze-hr.JI
IS 12bKostníky-kř.III/41015
kř.II/410-IS 12a Čáslavice
IS 12b Radotice-kř. III/41015
IS 12b Bačkovice-kř.II/410
kř.III/4108Vísky-kř.III/4102Sadek
kř.II/411Krnčice-IS 12a Jackov
kř.I/38-IS 12a Vesce

0
0,417
0,284
1,125
0
0,15
4,232
0
0,578
0,426
0
0,506
5,834
0
0
4,808
2,468
1,684
0,5
0,265
0
0,184
0,283
2,123
0
0

3,125
3,629
3,423
2,047
1,52
2,45
6,471
2,043
1,707
3,481
0,891
4,142
8,68
2,085
0,552
9,073
4,207
4,005
1,37
2,04
2,434
2,205
3,655
3,275
0,989
0,452

3,125
3,212
3,139
0,922
1,52
2,3
2,239
2,043
1,129
3,055
0,891
3,636
2,846
2,085
0,552
4,265
1,739
2,321
0,87
1,775
2,434
2,021
3,372
1,152
0,989
0,452

Okres Žďár nad Sázavou

Číslo silnice
II/348
II/353
II/354
II/391
III/3496
III/35012
III/35013
III/35014
III/35015
III/3518
III/35315
III/35317
III/35318
III/3536
III/3537
III/35413
III/35420
III/35422

Popisné určení místa
hr.okr. JI - křiž. III/34824
křiž. II/357 Borovnice-křiž.III/35321 Javorek
křiž. III/35419 - křiž. III/35420
křiž. III/3914 Heřmanov - křiž. II/390
Horní Radslavice - Uhřínov
hr.okr HB - Pořežín
křiž. II/350 - hr.okr HB
Radostín - křiž. II/350 Vepřová
hr.okr HB - křiž. III/35014
Měřín - křiž. III/3491
Jiříkovice - křiž. III/35314 Nové Město n.M.
křiž. II/350 Herálec - křiž. II/353 Kadov
křiž. II/353 Krátká - Samotín
hr.okr. JI - Chroustov
křiž. III/35431 - Černá
křiž. II/354 - Kadov
křiž. II/354 - křiž. III/35417 Slavkovice
Jámy - Veselíčko

Staničení od
40,342
8,491
38,662
5,874
0
2,009
0
3,578
4,501
0,46
1,895
0
0
0,66
0,463
0
4,787
0

Staničení do
41,535
12,406
40,483
8,654
2,235
2,848
1,14
10,264
4,868
4,846
3,948
9,858
2,45
2,617
0,868
2,015
7,275
2,622

Délka v km
1,193
3,915
1,821
2,78
2,235
0,839
1,14
6,686
0,367
4,386
2,053
9,858
2,45
1,957
0,405
2,015
2,488
2,622
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III/35423
III/35425
III/35429
III/35727
III/36039
III/38511
III/3854
III/3877
III/3883
III/3884
III/3885
III/3886
III/3916
III/3924
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Hlinné spojovací
Kněževes - křiž. III/35426
Starý Telečkov - Bohdalov
Unčín - Ubušín
Zubří - Vojtěchov
Střítež spojovací
Rozsochy nádraží
Chlébské - hr.kraje JMK
Bohdalec - Rousměrov
Radešín - Podolí
křiž. II/388 - Dlouhé
Račice - Olešinky
Kundratice spojovací
Holubí Zhoř - křiž. II/392

0
1,465
4,26
0
3,2
0
0
2,026
0
0
0
1,548
0,083
4,427

Celkem počet km neudržovaných komunikací v kraji Vysočina

0,809
3,573
7,238
2,078
5,822
0,191
0,158
4,14
2,848
1,499
2,668
3,196
1,695
7,317

0,809
2,108
2,978
2,078
2,622
0,191
0,158
2,114
2,848
1,499
2,668
1,648
1,612
2,89
287,954

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Toto Nařízení ruší Nařízení Rady kraje Vysočina č. 4/2010, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III.
třídy v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
(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 13. června 2011

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

...........................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Pacov č. 227 ze dne 1.12.2010 a rozhodnutí starosty obce Kámen č. 1/2011 ze dne
19.5.2011 uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, IČ 00248789,
příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Kámen, zastoupená starostou obce Mgr. Františkem Hofmanem, Kámen 2, IČ 00248371, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Kámen vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Kámen v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Kámen.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Kámen přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kámen ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u
České spořitelny a.s. číslo účtu 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé oznámené podezření ze spáchání
přestupku nebo za zjištěné podezření ze spáchání přestupku.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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
Pacov, jeden stejnopis obec Kámen a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Kámen a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Kámeně dne 						
Mgr. František Hofman v.r. 				
starosta obce Kámen 					

V Pacově dne 15.6.2011
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Pacov č. 227 ze dne 1.12.2010 a rozhodnutí starosty obce Lesná č. 1/2011 ze dne
27.5.2011 uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, IČ 00248789,
příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
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a
Obec Lesná, zastoupená starostou obce Vladislavem Rokosem, Lesná 35, IČ 00511242, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Lesná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Lesná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Lesná.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Lesná přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesná ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u
České spořitelny a.s. číslo účtu 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé oznámené podezření ze spáchání
přestupku nebo za zjištěné podezření ze spáchání přestupku.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Pacov, jeden stejnopis obec
Lesná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Lesná a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lesné dne 20. 6.2011						
Vladislav Rokos v.r. 						
starosta obce Lesná					

V Pacově dne 8.6.2011
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Pacov č. 227 ze dne 1.12.2010 a rozhodnutí starosty obce Obrataň č. 1 ze dne 13.6.2011
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, IČ 00248789, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Obrataň, zastoupená starostou obce Josefem Hovorkou, Obrataň 204, IČ 00248746, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
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Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Obrataň vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Obrataň v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Obrataň.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Obrataň přenesenou působnost svěřenou orgánům
obce a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Obrataň ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u
České spořitelny a.s. číslo účtu 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé oznámené podezření ze spáchání
přestupku nebo za zjištěné podezření ze spáchání přestupku.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Pacov, jeden stejnopis obec
Obrataň a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Obrataň a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Obratani dne 7.7.2011						
Josef Hovorka v.r. 							
starosta obce Obrataň							

V Pacově dne 29.6.2011
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Hamry nad Sázavou ze dne 20.6.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
a
Obec Hamry nad Sázavou, zastoupená starostou panem Hubertem Křesťanem, IČ 00543870, Hamry nad Sázavou 322,
591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Hamry nad Sázavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce Hamry nad Sázavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský
úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce
Hamry nad Sázavou.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, vykonávat namísto obce Hamry nad Sázavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu
přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Hamry nad Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů
řízení je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hamry nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou na jeho
účet příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce
Hamry nad Sázavou a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce
Hamry nad Sázavou trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k 30.
6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno
jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Hamry nad Sázavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po
celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis
obec Hamry nad Sázavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hamry nad Sázavou
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.7. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Hubert Křesťan v. r.
starostka obce Hamry nad Sázavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Čečkovice ze dne číslo 4 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 22.6.2011
číslo 390, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Čečkovice, zastoupená starostou obce Petrem Hejdukem, adresa obecního úřadu: Čečkovice 40, 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 místostarostou Stanislavem Šípem, 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 Města budou provádět místo orgánů Obce úkony vyplývající z § 12 týkající se zrušení údaje o místu trvalého
pobytu.
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 odst. 1 písm. a) a b) této
smlouvy a 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II. odst. 1 písm.
c) 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					
											
Petr Hejduk v.r.										
starosta Obce							
											
											

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Stanislav Šíp v.r.
místostarosta Města
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva městyse
Bohdalov ze dne 28.3.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Městys Bohdalov, zastoupený starostou Bc. Arnoštem Judou, IČ 00294004, Bohdalov 250 , 592 13 Bohdalov,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů městyse Bohdalov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
městyse Bohdalov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad
Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu městyse Bohdalov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto městyse Bohdalov v jeho správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod městyse Bohdalov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Bohdalov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu městyse
Bohdalov a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu městyse
Bohdalov trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Městys Bohdalov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis městys Bohdalov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva městyse Bohdalov
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 3. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.						
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Bc. Arnošt Juda v. r.
starosta městyse Bohdalov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Cikháj ze dne 8.4.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Cikháj, zastoupená starostou panem Lukášem Hegenbartem, IČ 00842141, Cikháj 19 , 591 02 Žďár nad Sázavou
2, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou
namísto orgánů obce Cikháj vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Cikháj v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Cikháj.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Cikháj v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust.
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Cikháj. Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem
majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cikháj městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve
výši 1 500 Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Cikháj a za každé došlé
oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Cikháj trvalé bydliště nebo se v tomto
územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a
k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a
příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Cikháj předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad
Sázavou, jeden stejnopis obec Cikháj a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Cikháj o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 5. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.				
starostka města Žďáru nad Sázavou							

Lukáš Hegenbart v. r.
starosta obce Cikháj

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Kněževes ze dne 25.5.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Kněževes, zastoupená starostou panem Pavlem Petrem, IČ 00599492, Kněževes 27 , 594 44 Radostín nad
Oslavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Kněževes vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Kněževes v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kněževes.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Kněževes v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Kněževes.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kněževes městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Kněževes
a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Kněževes trvalé
bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
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Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Kněževes předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Kněževes a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kněževes
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. 5. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.							
starostka města Žďáru nad Sázavou				


Pavel Petr v. r.
starosta obce Kněževes

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Malá Losenice ze dne 12.5.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Malá Losenice, zastoupená starostou panem Jaroslavem Pibilem, IČ 00545171, Malá Losenice 30, 592 11 Velká
Losenice, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Malá Losenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Malá Losenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad
Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Malá Losenice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, vykonávat namísto obce Malá Losenice v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Malá Losenice.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Malá Losenice městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce
Malá Losenice a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce
Malá Losenice trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Malá Losenice předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Malá Losenice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Malá Losenice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 5. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Jaroslav Pibil v. r.
starosta obce Malá Losenice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Matějov ze dne 5.4.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Matějov, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Činčerou, IČ 00600512, Matějov 45, 592 12 Nížkov, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Matějov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
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Matějov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Matějov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Matějov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Matějov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Matějov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Matějov a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Matějov trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Matějov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Matějov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Matějov
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 4. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou							

Ing. Jaroslav Činčera v. r.
starosta obce Matějov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Nové Dvory ze dne 9.2.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
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Obec Nové Dvory, zastoupená starostou Ing. Ladislavem Němcem, IČ 00842231, Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Nové Dvory vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Nové Dvory v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nové Dvory.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Nové Dvory v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Nové Dvory.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nové Dvory městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce
Nové Dvory a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Nové
Dvory trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy
k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Nové Dvory předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Nové Dvory a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Nové Dvory o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 3. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Ing. Ladislav Němec v. r.
starosta obce Nové Dvory
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Rady městyse Nové
Veselí ze dne 19.4.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Městys Nové Veselí, zastoupený starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, IČ 00294926, Nové Veselí, Na Městečku 114,
592 14 Nové Veselí, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů městyse Nové Veselí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
městyse Nové Veselí v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad
Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu městyse Nové Veselí.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, vykonávat namísto městyse Nové Veselí v jeho správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod městyse Nové Veselí.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Nové Veselí městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu městyse
Nové Veselí a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu městyse
Nové Veselí trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Městys Nové Veselí předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis městys Nové Veselí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Rady městyse Nové Veselí o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. 4. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

MVDr. Zdeněk Křivánek v. r.
starosta městyse Nové Veselí

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Obyčtov ze dne 16.12.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Obyčtov, zastoupená starostou panem Janem Orlem, IČ 00546739, Obyčtov 80 , 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Obyčtov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Obyčtov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Obyčtov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Obyčtov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Obyčtov .
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Obyčtov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Obyčtov a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Obyčtov trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Obyčtov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Obyčtov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Obyčtov
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 1. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Jan Orel v. r.
starosta obce Obyčtov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva městyse
Ostrov nad Oslavou ze dne 15.3.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Městys Ostrov nad Oslavou, zastoupený starostkou paní Danou Homolkovou, IČ 00295035, Ostrov nad Oslavou 246,
594 45 Ostrov nad Oslavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů městyse Ostrov nad Oslavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům městyse Ostrov nad Oslavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu městyse Ostrov nad Oslavou.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, vykonávat namísto městyse Ostrov nad Oslavou v jeho správním obvodu v celém rozsahu
přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod městyse Ostrov nad Oslavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Ostrov nad Oslavou městu Žďár nad Sázavou na
jeho účet příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního
obvodu městyse Ostrov nad Oslavou a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má
v územním obvodu městyse Ostrov nad Oslavou trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo
pracuje. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního
ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Městys Ostrov nad Oslavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou
veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad
Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle Čl. III této smlouvy. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis městys Ostrov nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva městyse Ostrov
nad Oslavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 3. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Dana Homolková v. r.
starosta městyse Ostrov nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Počítky ze dne 4.5.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Počítky, zastoupená starostkou paní Marií Pohankovou, IČ 00842281, Počítky 67 , 591 01 Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Počítky vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Počítky v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Počítky.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Počítky v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Počítky.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Počítky městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Počítky a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Počítky trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Počítky předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Počítky a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Počítky o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 5. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Marie Pohanková v. r.
starosta obce Počítky

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Pokojov ze dne 27.4.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Pokojov, zastoupená starostkou paní Danou Březkovou, IČ 00599697, Pokojov 9 , 592 14 Nové Veselí, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Pokojov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Pokojov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Pokojov.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Pokojov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Pokojov .
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pokojov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Pokojov a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Pokojov trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Pokojov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Pokojov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Pokojov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.4. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Dana Březková v. r.
starostka obce Pokojov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Polnička ze dne 26.4.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
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Obec Polnička, zastoupená starostou panem Bohumilem Cempírkem, IČ 0084067, Polnička 225, 591 02 Žďár nad
Sázavou 2, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Polnička vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Polnička v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Polnička.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Polnička v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Polnička.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Polnička městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Polnička a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Polnička trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Polnička předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Polnička a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Polnička
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 5. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Bohumil Cempírek v. r.
starosta obce Polnička
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Sazomín ze dne 19.1.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Sazomín, zastoupená starostou panem Josefem Prchale, IČ 00842346, Sazomín 43, 591 01 Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Sazomín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Sazomín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sazomín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Sazomín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Sazomín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sazomín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Sazomín a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Sazomín trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Sazomín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Sazomín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Sazomín o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.1. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Josef Prchal v. r.
starosta obce Sazomín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Škrdlovice ze dne 15.3.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Škrdlovice, zastoupená starostou panem Ivanem Hořínkem, IČ 00295540, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad
Sázavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Škrdlovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Škrdlovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Škrdlovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Škrdlovice v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Škrdlovice.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Škrdlovice městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce
Škrdlovice a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce
Škrdlovice trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Škrdlovice předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou
povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl.
III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Škrdlovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Škrdlovice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 3. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Ivan Hořínek v. r.
starosta obce Škrdlovice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Velká Losenice ze dne 28.4.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Velká Losenice, zastoupená starostou panem Miloslavem Černým, IČ 00295655, Velká Losenice 230, 592 11
Velká Losenice, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Velká Losenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce Velká Losenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský
úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu
obce Velká Losenice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, vykonávat namísto obce Velká Losenice v jejím správním obvodu v celém rozsahu
přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Velká Losenice.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů
řízení je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velká Losenice městu Žďár nad Sázavou na jeho
účet příspěvek ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního
obvodu obce Velká Losenice a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v
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územním obvodu obce Velká Losenice trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Velká Losenice předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Velká Losenice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Velká Losenice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 5. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Miloslav Černý v. r.
starosta obce Velká Losenice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Vysoké ze dne 7.1.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Vysoké, zastoupená starostou panem Martinem Kadlecem, IČ 00842397, Vysoké 34, 591 01 Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Vysoké vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Vysoké v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vysoké.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Vysoké v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Vysoké.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vysoké městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Vysoké a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Vysoké trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Vysoké předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Vysoké a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Vysoké o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 1. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Martin Kadlec v. r.
starosta obce Vysoké

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
č.ú.: 19-1466072369, zastoupení : Ing. Jaroslav Vymazal, primátor
a
Obec Šimanov, 588 42 Větrný Jeníkov, zastoupení: Lenka Procházková, starostka
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Šimanov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou
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působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Šimanov v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušným správními orgány v
řízení ve správním obvodu obce Šimanov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním
obvodu Šimanov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Šimanov v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Šimanov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava
na jeho účet č. 19-1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700 Kč (slovy: třitisícesedmset
korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Šimanov nebo
jehož pachatelem měl být občan obce Šimanov.
Příspěvek se obec Šimanov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od
výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce,
počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Šimanov, jeden stejnopis
Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 9. schůzi Rady města Jihlavy dne 16. 3. 2011 usnesením č.
269/11-RM.
V Jihlavě dne 24. 3. 2011						
Ing. Jaroslav Vymazal v. r.						
Primátor Statutárního města Jihlava				

V Šimanově dne 29. 3. 2011
Lenka Procházková v. r.
starostka obce Šimanov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
č. 02/22/2105/11
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov ze dne 25.3.2011 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze
dne 26.3.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Biskupice-Pulkov, zastoupená starostou obce Radkem Maštalířem, adresa sídla obce: Biskupice-Pulkov čp. 4,
kraj Vysočina, IČ: 00375390, bank. spojení: č.ú. 915029-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Biskupice-Pulkov“)
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a
Město Třebíč, zastoupené starostou města MVDr. Pavlem Heřmanem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Biskupice-Pulkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
Biskupice-Pulkov oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Biskupice-Pulkov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy
jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy
jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Biskupice-Pulkov ze svého rozpočtu městu
Třebíč na jeho účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1100,- Kč (slovy:
jedentisícjednostokorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce BiskupicePulkov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po
uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci
shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obce Biskupice-Pulkov uhradit předem náklady, které si sama zvýší v
závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně
zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) =Nt x (It /100)
kde:
N(t+1) je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
It
je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený
v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222000093
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Biskupice-Pulkov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Biskupice-Pulkov, jeden stejnopis
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov a usnesení Rady města Třebíče
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy. Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými
ustanoveními zákona o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše) a účinnosti dne 1.5.2011..
V Třebíči dne 						
MVDr. Pavel Heřman v. r.					
starosta města Třebíč					

V Biskupicích-Pulkově dne 25.3.2011
Robert Maštalíř v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
č. 02/22/2370/10
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Červená Lhota ze dne 23.6.2010 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne
26.3.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Červená Lhota, zastoupená starostou obce Miroslavem Semrádem, adresa sídla obce: Červená Lhota čp. 30, kraj
Vysočina, IČ: 00376787, bank. spojení: č.ú. 15221-711/0100, Komerční banka, pobočka Třebíč, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Červená Lhota“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Červená Lhota v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
Červená Lhota oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Červená Lhota.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče. Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Červená Lhota ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 740,- Kč (slovy:
sedmsetčtyřicetkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Červená
Lhota k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po
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uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci
shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obce Červená Lhota uhradit předem náklady, které si sama zvýší v
závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně
zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) =Nt x (It /100)
kde:
N(t+1) je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
It
je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222000087
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu - písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční
výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní
straně - v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Červená Lhota předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Červená Lhota, jeden stejnopis
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Červená Lhota a usnesení Rady města Třebíče o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o
obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).
V Třebíči dne 19.7.2010					
Ing. Ivo Uher v. r.						
starosta města Třebíč					

V Červené Lhotě dne 7.7.2010
Miroslav Semrád v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
č. 02/22/2515/10
Na základě usnesení č. 15 Zastupitelstva obce Dolní Vilémovice ze dne 24.11.2010 a usnesení Rady města Třebíč č.
40 ze dne 26.3.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Dolní Vilémovice, zastoupená starostkou obce Jitkou Boučkovou, adresa sídla obce: Dolní Vilémovice čp. 142,
kraj Vysočina, IČ: 002089302, bank. spojení: 5226711/0100 KB Třebíč, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Dolní Vilémovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města MVDr. Pavlem Heřmanem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Dolní Vilémovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Dolní
Vilémovice oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Dolní Vilémovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče. Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dolní Vilémovice ze svého rozpočtu městu
Třebíč na jeho účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.604,- Kč (slovy:
jedentisícšestsetčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Dolní
Vilémovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů
po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci
shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obce Dolní Vilémovice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v
závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně
zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) =Nt x (It /100)
kde:
N(t+1) je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
It
je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v
procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222000091
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Dolní Vilémovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dolní Vilémovice, jeden
stejnopis obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Dolní Vilémovice a usnesení Rady města
Třebíče o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).
V Třebíči dne 23.12.2010						
MVDr. Pavel Heřman v. r.						
starosta města Třebíč						

V Dolních Vilémovicích dne 1.12.2010
Jitka Boučková v.r.
starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
č. 02/22/2420/10
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Krahulov ze dne 14.9.2010 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26.3.2004
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Krahulov, zastoupená starostou obce Marianem Gajdošem, adresa sídla obce: Krahulov čp. 47, kraj Vysočina, IČ:
00377961, bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 1521777389/0800, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Krahulov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Krahulov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
Krahulov oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Krahulov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče. Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč
při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Krahulov ze svého rozpočtu městu Třebíč
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na jeho účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 944,- Kč (slovy:
devětsetčtyřicetčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce
Krahulov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů
po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci
shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obce Krahulov uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti
na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší
podle následujícího vzorce:
N(t+1) =Nt x (It /100)
kde:
N(t+1) je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
It
je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v
procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222000089
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Krahulov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Krahulov, jeden stejnopis obdrží
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Krahulov a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o
obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše) a účinnosti dne 1.1.2011.
V Třebíči dne 29.9.2010						
Ing. Ivo Uher v. r.							
starosta města Třebíč						

V Krahulově dne 15.9.2010
Marian Gajdoš v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
č. 02/22/2515/10
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Petrovice č. 32, bod 7., písm. c), ze dne 1.7.2010 a usnesení Rady města Třebíč
č. 40 ze dne 26.3.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Petrovice, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Jeřábkem, adresa sídla obce: Petrovice čp. 68, kraj Vysočina,
IČ: 00378470, bank. spojení: Komerční banka. A.s., pobočka Třebíč, č.ú. 9921-711/0100, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Petrovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Petrovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Petrovice
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Petrovice. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy
jsou příjmem rozpočtu města Třebíče. Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy
jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Petrovice ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.672,- Kč (slovy:
jedentisícšestsetsedmdesátdvakorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet
obyvatel obce Petrovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta
předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do
30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obce Petrovice uhradit předem náklady,
které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v
takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) =Nt x (It /100)
kde:
N(t+1) je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
It
je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem
a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222000086
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).
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Čl. V
Společná ustanovení
Obec Petrovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s
výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží obec Petrovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení
Zastupitelstva obce Petrovice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se
smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně občanským zákonem. Jakékoliv změny této smlouvy
mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba souhlasu krajského
úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu). Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV
odst. 1 výše) a účinnosti dne 1.1.2011.
V Třebíči dne 26.8.2010						
Ing. Ivo Uher v. r.							
starosta města Třebíč						

V Petrovicích dne 16.8.2010
Ing. Zdeněk Jeřábek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 21.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Bohuňov ze dne 15.11, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Bohuňov, zastoupená starostou obce Bc. Petrem Vášou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bohuňov, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Bohuňov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Bohuňov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bohuňov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Bohuňov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohuňov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
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fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Bohuňov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v
daném roce spadající do správního obvodu obce Bohuňov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31. 12. 2014.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Bohuňov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva
města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Bohuňov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření
smlouvy. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Bc. Petr Váša v.r.
starosta obce Bohuňov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.2.2011. č.j. 5/3/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Dalečín ze dne 8.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Dalečín, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Kadlecem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dalečín, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Dalečín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Dalečín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Dalečín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Dalečín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dalečín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
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fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Dalečín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném
roce spadající do správního obvodu obce Dalečín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Dalečín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Dalečín a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.4.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ing. Pavel Kadlec v.r.
starosta obce Dalečín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 7.6.2011. č.j. a usnesení Zastupitelstva obce
Horní Rožínka ze dne uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Horní Rožínka, zastoupená starostou obce Ing. Luboš Vetešník, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Horní
Rožínka 4, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Horní Rožínka vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Horní Rožínka v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na
základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Horní Rožínka.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Horní Rožínka přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Rožínka ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Horní Rožínka uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v
daném roce spadající do správního obvodu obce Horní Rožínka, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Horní Rožínka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Horní Rožínka
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ing. Luboš Vetešník v.r.
starosta obce Horní Rožínka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Lísek ze dne 29.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Lísek, zastoupená starostou obce Ing. Františkem cackem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Lísek, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Lísek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Lísek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Lísek.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Lísek přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lísek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do
10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Lísek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do
správního obvodu obce Lísek, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Lísek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad
Pernštejnem a Zastupitelstva obce Lísek a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ing. František Cacek v.r.
starosta obce Lísek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nyklovice ze dne 25. 2.2011 zavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Nyklovice, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Hegerem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Nyklovice,
Nyklovice 42, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Nyklovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Nyklovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nyklovice.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Nyklovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nyklovice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Nyklovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v
daném roce spadající do správního obvodu obce Nyklovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje. 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, z nichž jeden
obdrží město Bystřice nad Pernštejnem,
jeden stejnopis obec Nyklovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva
města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Nyklovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření
smlouvy. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.6.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ing. Jiří Heger v.r.
starosta obce Nyklovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Písečné ze dne uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Písečné, zastoupená starostou obce Ing. Drahomírem Rousem, CSc., adresa obecního úřadu: Obecní úřad Písečné
č.25, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Písečné vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
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zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Písečné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Písečné.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Písečné přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Písečné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10
dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Písečné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do
správního obvodu obce Písečné, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice
nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec Písečné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Písečné a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ing. Drahomír Rous, CSc. v.r.
starosta obce Písečné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 28.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Prosetín, zastoupená starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Prosetín, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Prosetín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Prosetín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Prosetín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Prosetín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Prosetín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem
vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Prosetín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do
konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Prosetín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Prosetín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Prosetín a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ing. Jiří Drbušek v.r.
starosta obce Prosetín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.2.2011. č.j. 5/3/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Radkov ze dne 17.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
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Obec Radkov, zastoupená starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Radkov 74, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Radkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Radkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Radkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Radkov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radkov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Radkov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném
roce spadající do správního obvodu obce Radkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice
nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec Radkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Radkov a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.4.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ludmila Habánová v.r.
starosta obce Radkov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Rodkov ze dne 6.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rodkov, zastoupená starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rodkov 2, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Rodkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Rodkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rodkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Rodkov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rodkov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem
vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rodkov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do
konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Rodkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Rodkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Rodkov a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Pavel Smolík v.r.
starosta obce Rodkov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.2.2011. č.j. 5/3/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Rozsochy ze dne 15.11, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rozsochy, zastoupená starostou obce Augustinem Holým, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rozsochy,
Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice
nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Rozsochy vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Rozsochy v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rozsochy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Rozsochy přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rozsochy ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem
vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rozsochy uhradí příslušnou fakturu nejpozději
do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Rozsochy, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Rozsochy a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Rozsochy a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.4.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Augustin Holý v.r.
starosta obce Rozsochy
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Sejřek ze dne, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Sejřek, zastoupená starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sejřek, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Sejřek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Sejřek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sejřek.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Sejřek přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sejřek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10
dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Sejřek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do
správního obvodu obce Sejřek, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Sejřek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Sejřek a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Jiří Mazour v.r.
starosta obce Sejřek
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 7.6.2011. č.j. a usnesení Zastupitelstva obce
Strachujov ze dne 27.2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Strachujov, zastoupená starostou obce Podsedník Ivan, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Strachujov čp. 6,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Strachujov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Strachujov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Strachujov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Strachujov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Strachujov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Strachujov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v
daném roce spadající do správního obvodu obce Strachujov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Strachujov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Strachujov a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.6.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Ivan Podsedník v.r.
starosta obce Strachujov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 7.6.2011. č.j. a usnesení Zastupitelstva obce
Střítež ze dne 30.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Střítež, zastoupená starostou obce Radkem Šťouračem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Střítež, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou
orgány města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Střítež vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Střítež v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na
základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Střítež.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním
obvodu obce Střítež přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Střítež ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10
dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Střítež uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do
správního obvodu obce Střítež, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Střítež a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Střítež a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.6.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Radek Šťourač v.r.
starosta obce Střítež
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 7.6.2011. č.j. a usnesení Zastupitelstva obce
Sulkovec ze dne 22.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Sulkovec, zastoupená starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sulkovec, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Sulkovec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Sulkovec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sulkovec.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Sulkovec přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sulkovec ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Sulkovec uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v
daném roce spadající do správního obvodu obce Sulkovec, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Sulkovec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Sulkovec
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.6.2011 				
Ing. Karel Pačiska v. r.							
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

V Sulkovci dne 22.12.2010
Michal Budig v.r.
starosta obce Sulkovec
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Ubušínek ze dne 24.11.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Ubušínek, zastoupená starostou obce Vlastimilem Husákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ubušínek 41,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Ubušínek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Ubušínek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ubušínek.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Ubušínek přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ubušínek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Ubušínek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v
daném roce spadající do správního obvodu obce Ubušínek, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Ubušínek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Ubušínek a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 					
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

V Ubušínku dne 25.11.2010
Vlastimil Husák v.r.
starosta obce Ubušínek
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.2.2011. č.j. 5/3/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Unčín ze dne 11.1.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Unčín, zastoupená starostou obce Vlastou Grohovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Unčín, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Unčín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Unčín v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Unčín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Unčín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Unčín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10
dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Unčín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do
správního obvodu obce Unčín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval.
(viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Unčín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Unčín a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.4.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Vlasta Grohová v.r.
starosta obce Unčín

Strana 60

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Částka 3/2011

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.2.2011. č.j. 5/3/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Vír ze dne 2.2.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Vír, zastoupená starostou obce Mgr. Ladislavem Stalmachem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Vír, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Vír vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Vír v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Vír.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Vír přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vír ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do
10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí.
Obec Vír uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální
částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Vír, nebo jehož
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval.
(viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Vír a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Vír a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí.
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.4.2011
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Mgr. Ladislav Stalmech v.r.
starosta obce Vír
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Věchnov ze dne 10.11, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věchnov, zastoupená starostou obce Františkem Fendrychem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věchnov, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Věchnov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Věchnov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Věchnov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Věchnov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Věchnov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Věchnov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném
roce spadající do správního obvodu obce Věchnov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Věchnov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Věchnov a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

František Fendrych v.r.
starosta obce Věchnov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 25.1.2011. č.j. 4/2/2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Velké Janovice ze dne 28.12.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Velké Janovice, zastoupená starostou obce Jiřím Sklenářem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Velké Janovice,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Velké Janovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Velké Janovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na
základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Velké Janovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Velké Janovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velké Janovice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Velké Janovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v
daném roce spadající do správního obvodu obce Velké Janovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31.
12. 2014. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Velké Janovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Velké
Janovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karel Pačiska v. r.						
starosta města Bystřice nad Pernštejnem				

Jiří Sklenář Petr Váša v.r.
starosta obce Velké Janovice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její 16.schůzi konané dne 23.5.2011 pod bodem
č.21 programu a rozhodnutí starosty obce Řečice ze dne 13.4.2011 č. 1/2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Nové Město na Moravě, zastoupené Michalem Šmardou, starostou města, adresa městského úřadu:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 (dále jen „město“)
a
Obec Řečice, zastoupená Josefem Eichlerem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Řečice 135, 592
33 Radešínská Svratka, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na
Moravě, IČ: 00295353 (dále jen „obec“)
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 63 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto orgánů obce
vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány
v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v
rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné
kalendářní pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury
v Novém Městě na Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 15.8.
příslušného roku a 15.2. následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 31. 7. příslušného roku a
nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Faktura bude obsahovat počet a č.j. přestupků spadajících do územního obvodu
obce projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí. Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je
obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle čl. IV odst. 3 této smlouvy) činí 1.400,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušné kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně
ukončených) přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání
přestupku t.č. zdržuje nebo pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu, jehož orgán ve věci rozhodoval.
Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení
souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2012. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů kraje. 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, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města, rozhodnutí starosty obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Strana 64

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Částka 3/2011

Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta
činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností
podle čl. II a III. této smlouvy.
V Novém Městě na Moravě dne 31.5.2011				
Michal Šmarda v. r. 						
starosta města 							

V Řečici dne 13.4.2011
Josef Eichler v. r.
starosta obce

DOHODA o změně Veřejnoprávní smlouvy
č.5/2006/P uzavřené dne 29.11.2006 na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č.3/2006 ze dne 17.7.2006
a usnesení Zastupitelstva obce Bačice ze dne 23.11.2006 a základě zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) mezi
Čl. I
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostkou města Mgr. Hanou Škodovou, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, č.ú.: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Bačice, zastoupená starostou obce panem Ing. Bohumírem Hutařem, IČO: 00375365, bankovní spojení: ČS, a.s.,
č.ú.: 1525868309/0800, adresa obecního úřadu: Bačice 36, kraj Vysočina
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy takto:
Čl. IV., odst. 1) nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2011. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, pokud nejsou touto
Dohodou dotčeny, zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě
pravdivých údajů, ne v tísni, s jejím ujednáním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Přílohu této Dohody tvoří usnesení Rady města Hrotovice ze dne 5.1.2011 a usnesení Zastupitelstva obce Bačice ze dne
4.2.2011.
V Hrotovicích dne 7.2.2011						
Mgr. Hana Škodová v.r.							
starostka města Hrotovice						

V Bačicích dne 4.2.2011
Ing. Bohumír Hutař v.r.
starosta obce Bačice

DOHODA o změně Veřejnoprávní smlouvy
č.1/2006/P uzavřené dne 14.11.2006 na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č.3/2006 ze dne 17.7.2006 a
usnesení Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov ze dne 1.9.2006 a základě zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) mezi
Čl. I
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostkou města Mgr. Hanou Škodovou, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, č.ú.: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Biskupice-Pulkov, zastoupená starostou obce panem Radkem Maštalířem, IČO: 00375390, bankovní spojení:
ČS, a.s., č.ú.: 15029711/0800, adresa obecního úřadu: Biskupice-Pulkv 4, kraj Vysočina
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy takto:
Čl. IV., odst. 1) nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2011. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, pokud nejsou touto
Dohodou dotčeny, zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě
pravdivých údajů, ne v tísni, s jejím ujednáním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
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Přílohu této Dohody tvoří usnesení Rady města Hrotovice ze dne 5.1.2011 a usnesení Zastupitelstva obce BiskupicePulkov ze dne 21.1.2011.
V Hrotovicích dne 7.2.2011					
Mgr. Hana Škodová v.r.						
starostka města Hrotovice						

V Biskupicích dne
Radek Maštalíř v.r.
starosta obce Biskupice-Pulkov

DOHODA o změně Veřejnoprávní smlouvy
č.3/2006/P uzavřené dne 14.11.2006 na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č.3/2006 ze dne 17.7.2006 a
usnesení Zastupitelstva obce Dukovany ze dne 29.6.2006 a základě zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) mezi
Čl. I
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostkou města Mgr. Hanou Škodovou, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, č.ú.: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Dukovany, zastoupená starostou obce panem Miroslavem Křišťálem, IČO: 00289329, bankovní spojení: ČS, a.s.,
č.ú.: 1522403389/0800, adresa obecního úřadu: Dukovany 99, kraj Vysočina
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy takto:
Čl. IV., odst. 1) nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2011. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, pokud nejsou touto
Dohodou dotčeny, zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě
pravdivých údajů, ne v tísni, s jejím ujednáním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Přílohu této Dohody tvoří usnesení
Rady města Hrotovice ze dne 5.1.2011 a usnesení Rady obce Dukovany ze dne 31.1.2011.
V Hrotovicích dne 1.2.2011					
Mgr. Hana Škodová v.r.						
starostka města Hrotovice						

V Dukovanech dne 1.2.2011
Miroslav Křišťál v.r.
starosta obce Dukovany

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jaroměřice nad Rokytnou ze dne 9.6.2010 a usnesení Zastupitelstva obce Lesůňky ze
dne 26.5.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Lesůňky, zastoupená starostou obce Janem Soukupem, adresa obecního úřadu: Lesůňky 2, 675 51 Jaroměřice
nad Rokytnou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností města Třebíč, IČ: 00378046
(dále jen „Obec Lesůňky“)
Město Jaroměřice nad Rokytnou, zastoupené starostou města Ing. Karlem Nedvědickým, adresa městského úřadu:
Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
města Třebíč, IČ: 00289507 (dále jen „Město Jaroměřice nad Rokytnou“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů budou orgány města
Jaroměřice nad Rokytnou místo orgánů obce Lesůňky 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 (dále jen „zákon“),
vykonávat následující:
a) Orgány města Jaroměřice nad Rokytnou budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel,
a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování
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písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení
trvalého pobytu na území České republiky a § 10 zákona, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni
písemností, její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Lesůňky budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Jaroměřice nad Rokytnou, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
města Jaroměřice nad Rokytnou jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Lesůňky jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Jaroměřice nad Rokytnou nejpozději následující pracovní den
po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Jaroměřice nad Rokytnou jsou povinny tento údaj zaevidovat do
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Lesůňky poskytne městu Jaroměřice nad Rokytnou na jeho účet č. 1321711/0100, 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. Faktura za výkon předmětu smlouvy v daném čtvrtletí bude zaslána vždy do 15. dne prvního měsíce
následujícího po čtvrtletí, z a které se odměna platí.
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.
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.
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 Lesůňky, jeden stejnopis obdrží Město Jaroměřice nad Rokytnou a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Lesůňky a usnesení rady města Jaroměřice nad
Rokytnou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků na základě dohod smluvních
stran. K uzavření takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66d odst. 1 zákona o obcích).
Nebude-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou, především
příslušnými ustanoveními zákona o obcích a správního řádu.
V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 14.6.2010			
Ing. Karel Nedvědický v.r.						
Starosta města Jaroměřice nad Rokytnou				

V Lesůňkách dne 14.6.2010
Jan Soukup v.r.
starosta obce Lesůňky

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Horní Smrčné ze dne 29.6.2010 č.1-3/2010 a usneseni Zastupitelstva obce
Kouty ze dne 7.7.2010 č. 2/48/2010 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
Obec Horní Smrčné, zastoupená starostou obce Jaromírem Křivánkem, adresa obecního úřadu: Horní Smrčné, 675 07
Čechtín, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč, IČO: 00376973, (dále jen
„obec Horní Smrčné“)
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Obec Kouty, zastoupená starostou obce Milošem Dočekalem, adresa obecního úřadu: Kouty č. 11, 675 08 Kouty, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč, IČO: 00289655 (dále jen „obec Kouty“)
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 Kouty místo orgánů obce Horní Smrčné 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 Kouty budou zapisovat údaje vedené v informačním systémů 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 doručování písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Horní Smrčné budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu obce Kouty, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce Kouty jsou povinny
získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich
obdržení.
c) Orgány obce Horní Smrčné jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
(podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce Kouty nejpozději následující pracovní den po nabytí právní
moci rozhodnutí a orgány obce Kouty jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Horní Smrčné poskytne obci Kouty na její účet č. 5824711/0100 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 Krajského úřadu kraje Vysočina 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 Smrčné, jeden stejnopis obdrží obec Kouty a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Horní Smrčné a usnesení zastupitelstva obce Kouty o souhlasu
s uzavřením této smlouvy 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 haj e Vysočina.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
V Koutech dne 10. 7. 2010 					
Miloš Dočekal v.r.						
starosta obce Kouty						

V Horním Smrčném dne 10.7.2010
Jaromír Křivánek v.r.
starosta obce Horní Smrčné
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě opatření starosty obce Ostašov dne 11.6.2010 a usneseni Zastupitelstva obce Lipník ze dne 14.6.2010
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
Obec Ostašov, zastoupená starostou obce Jaroslavem Kabelkou, adresa obecního úřadu: Ostašov čp. 7, 675 52 Lipník, kraj
Vysočina, IČ 00378313, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „obec Ostašov“)
Obec Lipník, zastoupená starostou obce Ing. Karlem Pléhou, adresa obecního úřadu: Lipník 106, 675 52 Lipník, kraj Vysočina,
IČ: 00289795, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „obec Lipník“)
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 Lipník místo orgánů obce Ostašov 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 Lipník budou zapisovat údaje vedené v informačním systémů 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 doručování písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Ostašov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce Lipník, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce Lipník jsou povinny získané
údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Ostašov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce Lipník nejpozději následující pracovní den po nabytí právní
moci rozhodnutí a orgány obce Lipník jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Ostašov poskytne obci Lipník na její účet č. 9227711/0100 (variabilní symbol 378313) vedený u Komerční banky,
a.s., pobočky Třebíč odměnu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát 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 Ostašov, jeden stejnopis obdrží obec Lipník 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 Ostašov a usnesení zastupitelstva obce Lipník o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného 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 příslušného krajského úřadu. Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo výpovědí
s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé straně.
V Lipníku dne 17.6. 2010						
Ing. Karel Pléha v.r.						
starosta obce Lipník						

V Ostašově dne 17.6.2010
Jaroslav Kabelka v.r.
starosta obce Ostašov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
Obec Radkovice u Budče, zastoupená starostou obce p. Milanem Procházkou, adresa obecního úřadu: Radkovice
u Budče, č.p. 14, 380 01 Dačice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Město
Moravské Budějovice
Obec Rácovice, zastoupená starostou obce p. Ing. Františkem Zvěřinou, adresa obecního úřadu: Rácovice č.p.45, 675
32 Třebelovice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Město Jemnice
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 Rácovice místo orgánů obce Radkovice u Budče 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 Rácovice budou zapisovat údaje vedené v informačním systémů 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 doručování písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Radkovice u Budče budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce
předávat orgánu obce Rácovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce Rácovice
jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den
od jejich obdržení.
c) Orgány obce Radkovice u Budče jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
občana (podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce Rácovice nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány obce Rácovice jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Radkovice u Budče poskytne obci Rácovice na její účet č. 19-7677400227/0100 vedený u KB Třebíč 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 2010. 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 Radkovice u Budče, jeden stejnopis obdrží obec Rácovice 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 Radkovice u Budče a usnesení zastupitelstva obce Rácovice 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 stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
V Rácovicích 15.5.2010						
Milan Procházka v.r.								
Budče 					

Ing. František Zvěřina v.r.
starosta obce Radkovice u
starosta obce Rácovice
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Přibyslavice č.5/2 ze dne 12.5.2010 a usnesení Zastupitelstva obce Číhalín ze
dne 9.5.2010 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Přibyslavice, se sídlem: Obecní úřad Přibyslavice, Na Návsi 40, 675 21 Okříšky, IČ: 00290203; Bankovní spojení:
KB Třebíč č.ú. 4821711/0100, zastoupená starostou: Romanem Vrbkou, tel. 568870178 (e-mail:obec@pribyslavice.cz),
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
Obec Číhalín, se sídlem: Obecní úřad Číhalín, čp. 68‚ 675 07 Čechtín, IČ: 00376795; Bankovní spojení KB Třebíč
č.ú. 10324-711/0100, zastoupená starostou: Stanislavem Svobodou, tel. 724132588 (e-mail: ou.cihalin@seznam.cz),
říslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
Čl.II
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce
Přibyslavice namísto orgánů obce Číhalín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce
Číhalín v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy bude starosta obce Přibyslavice - místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním
obvodu obce Číhalín, dle článku III. této veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Starosta obce Přibyslavice bude vykonávat ve správním obvodu obce Číhalín přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 8, § 9 a § 76 odst. 1 a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k provedení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Číhalín ze svého rozpočtu obci Přibyslavice dohodnutou
úhradu ve výši 500 Kč (slovy pět set Kč) za každé řešené rozhodnutí, spadající do správního obvodu obce Číhalín.
Fakturu na úhradu vystaví obec Přibyslavice do 15 dnů po vystavení rozhodnutí.
Čl. IV
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Smluvní strany zveřejni veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje. 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, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Číhalín, jeden obec Přibyslavice
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Přibyslavice, usnesení zastupitelstva obce Číhalín, a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a
začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
Číhalín dne							
Stanislav Svoboda v.r.						
starosta obce Číhalín						

Přibyslavice 24.5.2010
Roman Vrbka v.r.
starosta obce Přibyslavice
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Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Březí, IČ 00489450, Březí 57, 594 53, Osová Bítýška, kraj Vysočina, zastoupená starostou obce p. Ing. Ladislavem
Melicharem, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Březí“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností, IČ: 00295671, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj
Vysočina, zastoupené starostou města Ing. Radovanem Necidem
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 Březí 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 Březí 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 Březí 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 Březí 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 Březí, 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 Březí 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 Březí dne 17.1.2011						
Ing. Ladislav Melichar v.r.						
starosta obce Březí						

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 1. 2011
Ing. Radovan Necid v.r.
starosta města Velké Meziříčí
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Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dolní Libochová, IČ 00599379, Dolní Libochová 30, 592 53 Strážek, kraj Vysočina, zastoupená starostkou obce
p. Janou Lukáškovou, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen
„obec Dolní Libochová“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností, IČ: 00295671, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj
Vysočina, zastoupené starostou města Ing. Radovanem Necidem
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 Dolní Libochová 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 Dolní Libochová 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 Dolní Libochová 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 Dolní Libochová 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 Dolní Libochová, 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 Dolní Libochová 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.
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V Dolní Libochové dne 17.1.2011					
Jana Lukášková v.r.						
starostka obce Dolní Libochová					
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Ve Velkém Meziříčí dne 12. 1. 2011
Ing. Radovan Necid v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Obec Ořechov, IČ 00545775, Ořechov 87, 594 52 Ořechov, kraj Vysočina, zastoupená starostkou obce p. Petrou
Slámovou, příslušná do správního obvodu města Velké Meziříčí – obce s rozšířenou působností (dále jen „obec Ořechov“)
Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností, IČ: 00295671, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj
Vysočina, zastoupené starostou města Ing. Radovanem Necidem
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 Ořechov 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 Ořechov 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 Ořechov 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 Ořechov 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 Ořechov, 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 Ořechov 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.
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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 Ořechově dne 19.1.2011					
Petra Slámová v.r.						
starosta obce Ořechov						

Ve Velkém Meziříčí dne 24. 1. 2011
Ing. Radovan Necid v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jitkov ze dne 6. 12. 2010 č.1 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 22.12.
2010 číslo 150, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Jitkov, zastoupená starostou obce Petrem Kubátem, adresa obecního úřadu: Jitkov 60, 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 místostarostou Stanislavem Šípem, 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 Města budou provádět místo orgánů Obce úkony vyplývající z § 12 týkající se zrušení údaje o místu trvalého
pobytu.
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 odst. 1 písm. a) a b) této
smlouvy a 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý provedený úkon podle Čl. II odst. 1 písm. c) 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.
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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					
Petr Kubát v.r.							
starosta obce Jitkov										
								

Eliška Pavlíková v.r.
starostka města Chotěboř
Stanislav Šíp v.r.
místostarosta



Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dobrá Voda ze dne 2. 2. 2011 č. a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 15.3.
2011 č. 8/1/2011/R, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dobrá Voda, zastoupená starostou obce Zdeňkem Smrčkou, adresa obecního úřadu: Dobrá Voda 45, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov (dále jen „Obec“)
Město Pelhřimov zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou a místostarostou Ladislavem Teislerem, 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.
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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.
Pelhřimov, dne 16. 3. 2011							
Zdeněk Smrčka v.r., starosta Obce										

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Oponešice ze dne 6. 10. 2010 č.23/10/10 a usnesení Zastupitelstva obce Lomy
ze dne 24.9. 2010 č.199/25/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Oponešice, zastoupená starostou obce Jaroslavem Moltašem, adresa obecního úřadu: Oponešice 27, 675 32
Třebelovice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice (dále
jen „obec A“)
Obec Lomy, zastoupená starostou obce Miroslavem Kopečkem, adresa obecního úřadu: Lomy 45, 675 31 Jemnice,
kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice (dále jen „obec B“)
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. 1523973359/0600, vedený u České spořitelny Jemnice 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 Oponešicích dne 12.10. 2010					
Jaroslav Moltaš v.r.						
Starosta obce A							

V Lomech dne 8.10.2010
Miroslav Kopeček v.r.
starosta obce B

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady městyse Lukavec ze dne 20.7.2010 č. RM/102/2010 a usnesení Zastupitelstva obce Mezilesí
ze dne 25.6.2010 č. ZO/25/06/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Městys Lukavec, zastoupený starostou městyse Ing. Pavlem Kubecem, náměstí Sv. Václava 67, 394 26 Lukavec, kraj
Vysočina, IČ: 00248606, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pacov (dále jen „Městys Lukavec“)
Obec Mezilesí, zastoupená starostou obce Martinem Pajerem, Mezilesí 14, 395 01 Pacov, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Pacov (dále jen „Obec Mezilesí“)
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
Městyse Lukavec místo orgánů Obce Mezilesí 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 Lukavec 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 Mezilesí budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Městyse Lukavec, 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 Mezilesí jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Městyse Lukavec nejpozději následující pracovní den po nabytí právní
moci rozhodnutí a orgány Městyse Lukavec 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 Mezilesí poskytne Městysi Likavec na jeho účet č. 169758992/0300, vedený u ČSOB, a.s., PS Lukavec 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 31.12.2011. 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 Městys Lukavec, jeden stejnopis obdrží
Obec Mezilesí 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 Rady Městyse Lukavec
a usnesení zastupitelstva Obce Mezilesí 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 straně.
V Lukavci dne 31.7.2010						
Ing. Pavel Kubec v.r.						
starosta Městyse Lukavec						

V Mezilesí dne 21.7.2010
Martin Pajer v.r.
starosta Obce Mezilesí

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rovná ze dne 30.7. 2010 č.43/2010 a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník ze
dne 26.8. 2010 č.325, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Rovná, zastoupená starostou obce panem Pavlem Vaněčkem, adresa obecního úřadu: Rovná č.46, 395 01 Pacov,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov
Obec Hořepník, zastoupená starostou obce panem Vladimírem Kotýnkem a místostarostou Ing. Milanem Hupkou,
adresa obecního úřadu: Hořepník, nám. Prof. Bechyně č.79, 394 21 Hořepník, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov
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 Hořepník místo orgánů Obce Rovná 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 Hořepník 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 Rovná budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
Obce Hořepník, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Obce Hořepník jsou povinny
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získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich
obdržení.
c) Orgány Obce Rovná jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle §
12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Obce Hořepník nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci
rozhodnutí a orgány Obce Hořepník jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Rovná poskytne Obci Hořepník na její účet č. 163157205/0600, vedený u GE Money Bank 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). Uvedená odměna může být rovněž uhrazena v
hotovosti v kanceláři OÚ Hořepník.
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 Rovná, jeden stejnopis obdrží Obec Hořepník 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 zastupitelstev obou obcí 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 straně.
V Hořepníku dne 3.9.2010						
Pavel Vaněček v.r.							
starosta Obce Rovná							

Vladimír Kotýnek v.r.
starosta Obce Hořepník

									
									

Ing. Milan Hubka v.r.
místostarosta obce Hořepník

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hořice ze dne 18.6. 2010 č.34/2010 a rozhodnutí starosty obce Ježov ze dne
15.6.2010 č.1/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Hořice, zastoupená starostkou obce Alenou Přívratskou, adresa obecního úřadu: Hořice 47, 396 01 Humpolec,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Obec Ježov, zastoupená starostou obce Karlem Chvalkovským, adresa obecního úřadu: Ježov 33, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 1 místo orgánů obce 2 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 1 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 2 budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce 1, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 1 jsou povinny získané údaje
zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce 2 jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce 1 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 1 jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec 2 poskytne obci 1 na její účet č. 195812788/0300, vedený u ČSOB 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 2 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 rozhodnutí starosty obce 2 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 straně.
V Hořicích dne 29.6.2010						
Alena Přívratská v.r.							
starostka obce Hořice							

Karel Chvalkovský v.r.
starosta obce Ježov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Čejov ze dne 9.8. 2010 č.432/7 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze
dne 29.9.2010 č. 601/25/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Čejov, zastoupená starostkou obce Janou Maršíkovou, Čejov 191, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 20.10.2010						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec							

Jana Maršíková v.r.
starostka obce Čejov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hojanovice ze dne 10.12. 2010 č.10 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec
ze dne 15.12.2010 č.40/2/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Hojanovice, zastoupená starostou obce Jaroslavem Němečkem, Hojanovice 50, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 3.1.2011						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec			
			

Jaroslav Němeček v.r.
starosta obce Hojanovice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Horní Rápotice ze dne 28.6.2010 č.151/2010 a usnesení Zastupitelstva města
Humpolec ze dne 29.9.2010 č.601/25/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Horní Rápotice, zastoupená starostou obce Josefem Martincem, Horní Rápotice 51, 396 01 Humpolec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 20.10.2010						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec							

Josef Martinec v.r.
starosta obce Horní Rápotice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Koberovice ze dne 12.7. 2010 č.15/10 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec
ze dne 29.9.2010 č.601/25/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Koberovice, zastoupená starostou obce Ladislavem Lacinou, Koberovice 42, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 20.10.2010						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec						

Ladislav Lacina v.r.
starosta obce Koberovice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Komorovice ze dne 10.12. 2010 č.6 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec
ze dne 15.12.2010 č.40/2/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Komorovice, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Vašákem, Komorovice 50, 396 01 Humpolec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 3.1.2011						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec							

Ing. František Vašák v.r.
starosta obce Komorovice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Mladé Bříště ze dne 29.12. 2010 č.14 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec
ze dne 15.12.2010 č.40/2/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Mladé Bříště, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Horáčkem, Mladé Bříště 16, 394 43 Mladé Bříště, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 3.1.2011						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec						

Ing. Pavel Horáček v.r.
starosta obce Mladé Bříště
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Mysletín ze dne 2.7. 2010 č.4/10 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze
dne 29.9.2010 č.601/25/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Mysletín, zastoupená starostou obce Jindřichem Kotlíkem, Mysletín 36, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 20.10.2010						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec						

Jindřich Kotlík v.r.
starosta obce Mysletín
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Proseč ze dne 10.12. 2010 č.5 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze
dne 15.12.2010 č.40/2/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Proseč, zastoupená starostou obce Petrem Žatečkou, Proseč 24, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 3.1.2011						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec						

Petr Žatečka v.r.
starosta obce Proseč
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Řečice ze dne 14.6. 2010 č.3 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze dne
29.9.2010 č.601/25/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Řečice, zastoupená starostkou obce Zdenkou Brůnovou, Řečice 37, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 20.10.2010						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec						

Zdenka Brůnová v.r.
starostka obce Řečice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Staré Bříště ze dne 1.6. 2010 č.1/2010 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec
ze dne 29.9.2010 č.601/25/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Staré Bříště, zastoupená starostou obce Zdeňkem Tošerem, Staré Bříště 22, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 20.10.2010						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec							

Zdeněk Tošer v.r.
starosta obce Staré Bříště
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Syrov ze dne 25.6. 2010 č.1/3/10 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze
dne 29.9.2010 č.601/25/ZM/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Syrov, zastoupená starostkou obce Ivetou Moučkovou, Syrov 13, 396 01 Humpolec, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec (dále jen „obec 2“)
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 2 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 2 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 2, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 2 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 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí
a orgány obce 2 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 2 na její účet č. 1421261/0100, vedený u Komerční banky, a.s., exp. Humpolec 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 2 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 2 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 straně.
V Humpolci dne 20.10.2010						
Mgr.Jiří Kučera v.r.							
starosta města Humpolec						

Iveta Moučková v.r.
starostka obce Syrov
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Boňkov‚ IČO: 179680 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Otto Šrůtou, Boňkov 34, kraj Vysočina, na straně
druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 14. 6. 2011 pod číslem usnesení 3. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Boňkově dne 18. 7. 2011
Ing. Otto Šrůta v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Město Habry‚ IČO: 267422 (dále „Obec“), zastoupená starostou Jiřím Rainišem. Žižkovo nám. 66, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce dne
9. 6. 2011 pod číslem usnesení 2/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 4.4.2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r.							
Starosta								

V Habrech dne 15.7.2011
Jiří Rainiš v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Dlouhá Ves‚ IČO: 267309 (dále „Obec“), zastoupená starostkou Ludmilou Němcovou, Dlouhá Ves 24, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
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Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo
Obce dne 8. 6. 2011 pod číslem usnesení 52/03/11. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 17. 12. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r.							
Starosta								

V Dlouhé vsi dne 25.7.2011
Ludmila Němcová v.r.
starostka

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Městys Havlíčkova Borová‚ IČO: 267431 zastoupená starostou Otto Hájkem, Havlíčkova Borová 278, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce dne
13.7.2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 15.12.2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r.							
Starosta								

V Havlíčkově Borové dne 18. 7. 2011
Otto Hájek v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Městys Česká Bělá (dále „Obec“), zastoupená starostou Václavem Jarošem, Česká Bělá 122, kraj Vysočina, na straně
druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 18. 7. 2011 pod číslem usnesení 10/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 15.1.2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Českém Bělém dne 22. 7. 2011
Václav Jaroš v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kochánov‚ IČO: 579882 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Romanem Váchou, Kochánov, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Evidence obyvatel Obce bude vedena v souladu s vnitřními předpisy Města Havlíčkův Brod stejným způsobem, jako je
vedena evidence obyvatel města Havlíčkův Brod.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé přihlášení novorozence k trvalému pobytu částku 200-Kč.
Obec se zavazuje uhradit Městu Havlíčkův Brod jednorázové náklady spojené s převzetím evidence obyvatel v Obci ve
výši 3.000,- Kč. Částka bude fakturována samostatně poté, co vstoupí smlouva v platnost.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude přístupna v sídle obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 26. 4. 2011 pod číslem usnesení 36. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Kochánově dne 17. 7. 2011
Ing. Roman Vácha v. r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Knyk‚ IČO: 579874 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Miroslavem Kotlasem, Knyk 40, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
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Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 20.5.2011 pod číslem usnesení 10. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 17. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r.							
Starosta								

V Knyku dne 17. 7. 2011
Ing. Miroslav Kotlas v. r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Horní Krupá‚ IČO: 267481 (dále „Obec“), zastoupená starostou Josefem Jelínkem, Horní Krupá 49, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
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Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 24.5.2011 pod číslem usnesení 2. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 10.1.2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r.							
Starosta								

V Horní Krupé dne 18. 7. 2011
Josef Jelínek v. r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kámen‚ IČO: 267597 (dále „Obec“), zastoupená starostou Petrem Pipkem, Kámen 53, kraj Vysočina, na straně
druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 15. 6. 2011 pod číslem usnesení 9. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r.							
Starosta								

V Kameni dne 18. 7. 2011
Petr Pipka v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Herálec‚ IČO: 267457 (dále „Obec“), zastoupená starostou Jiřím Ulrichem, Herálec 257, kraj Vysočina, na straně
druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a Rada Obce Herálec
dne 26. 5. 2011, usnesení číslo 4/2011, bod č. 2. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 12. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r.							
Starosta								

V Herálci dne 20. 7. 2011
Jiří Ulrich v. r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kyjov, IČO:579921 (dále „Obec“), zastoupená starostkou Ludmilou Janáčkovou, Kyjov 17, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo
Obce dne 13. 6. 2011 pod číslem usnesení 5/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 16. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Kyjově dne 18. 7. 2011
Ludmila Janáčková v.r.
starostka

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Krásná Hora‚ IČO: 267694 (dále „Obec“), zastoupená starostou Václavem Kadlecem, Krásná Hora 34, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
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Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce dne
27.5.2011 pod číslem usnesení 6/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 6. 1. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Krásné Hoře dne 15. 7. 2011
Václav Kadlec v. r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kochánov‚ IČO: 579882 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Romanem Váchou, Kochánov, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
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stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 26. 4. 2011 pod číslem usnesení 38. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 7.1. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Kochánově dne 17. 7. 2011
Ing. Roman Vácha v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kochánov‚ IČO: 579882 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Romanem Váchou, Kochánov, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 4.200,- Kč. Bude-li součástí
správního řízení místní šetření provedené v Obci, bude úhrada takového řízení povýšena o částku 400,- Kč za každou
započatou hodinu místního šetření. Za počátek místního šetření se k tomuto účelu považuje okamžik odjezd z Havlíčkově
Brodu a za ukončení místního šetření okamžik návratu do Havlíčkova Brodu.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 26. 4. 2011 pod číslem usnesení 37. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
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V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								
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V Kochánově dne 17. 7. 2011
Ing. Roman Vácha v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Lipnice nad Sázavou‚ IČO: 267813 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Leošem Bláhou, Lipnice nad
Sázavou 50, kraj Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 11.7.2011 č. 8/2011 pod číslem usnesení 57/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 26.11. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Lipnici nad Sázavou dne 11. 7. 2011
Ing. Leoš Bláha v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Lípa‚ IČO: 267805 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Jiřím Kuncem, Lípa 93, kraj Vysočina, na straně
druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 28. 6. 2011 pod číslem usnesení 4. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Lípě dne 15. 7. 2011
Ing. Jiří Kunc v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Květinov‚ IČO: 267724 (dále „Obec“), zastoupená starostou Stanislavem Vencem, Květinov 12, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
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Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 25. 5. 2011 pod číslem usnesení 2,písmeno e). Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 28. 3. 2007 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Květinově dne 18. 7. 2011
Stanislav Venc v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Okrouhlička‚ IČO: 579998 (dále „Obec“), zastoupená starostkou Štěpánkou Trbuškovou, Okrouhlička 48, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 3. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 19. 12.2002 a platí pro všechna
přestupková řízen, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Okrouhličce dne 29. 7. 2011
Štěpánka Trbušková v.r.
starostka

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Lučice‚ IČO: 267830 (dále „Obec“), zastoupená starostou Františkem Polákem, Lučice 90, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce dne
7. 6. 2011 pod číslem usnesení 12/11/1. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Lučici dne 25. 7. 2011
František Polák v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Michalovice‚ IČO: 579955 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Pavlem Novotným, MIchalovice 33, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 22. 6. 2011 pod číslem usnesení 49. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Michalovicích dne 15. 7. 2011
Ing. Pavel Novotný v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Modlíkov‚ IČO: 579963 (dále „Obec“), zastoupená starostou Miroslavem Štědrým, Modlíkov 60, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
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Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 13. 6. 2011 pod číslem usnesení 1. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Modlíkově dne 16. 7. 2011
Miroslav Štědrý v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Olešná‚ IČO: 267988 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Miroslavem Szotkowskim, Olešná 29, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.

Částka 3/2011

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Strana 109

Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo
Obce dne 27.5.. 2011 pod číslem usnesení 4/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 27. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Olešné dne 21. 7. 2011
Ing. Miroslav Szotkowski v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Pohled‚ IČO: 268062 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Milanem Klementem, Revoluční 39,Pohled, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce dne
23. 6. 2011 pod číslem 5/11,bod 3 m. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 8.1.. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Pohledu dne 18. 7. 2011
Ing. Milan Klement v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Přibyslav‚ IČO: 268097 (dále „Obec“), zastoupená starostou Mgr. Janem Štefáčkem, Bechyňovo nám. 1,
Přibyslav, kraj Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 25. 5. 2011 pod číslem usnesení 129/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 9. 3. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Přibyslavi dne 18. 7. 2011
Mgr. Jan Štefáček v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Radostín‚ IČO: 580040 (dále „Obec“), zastoupená starostou Petrem Zadinou, Radostín 29, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 10. 6. 2011 pod číslem usnesení 4/04/2011/ZO. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 18. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Radostně dne 10.6. 2011
Petr Zadina v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Olešenka‚ IČO: 267970 (dále „Obec“), zastoupená starostou Zdeňkem Zvolánkem,Olešenka 42, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
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Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 24. 6. 2011 pod číslem usnesení 4. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Olešence dne 8.8. 2011
Zdeněk Zvolánek v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Štoky‚ IČO: 268356 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Pavlem Královcem, Štoky 261, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a rada městyse Štoky
dne 11. 7. 2011 pod číslem usnesení 296/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 17. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

Ve Štokách dne 20. 7. 2011
Ing. Pavel Královec v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Šlapanov‚ IČO: 268348 (dále „Obec“), zastoupená starostou Františkem Škorpíkem, Šlapanov 40, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 27. 6. 2011 pod číslem usnesení 5, bod 12. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Šlapanově dne 20. 7. 2011
František Škorpík v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Stříbrné Hory‚ IČO: 580112 (dále „Obec“), zastoupená starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, Stříbrné Hory 65,
kraj Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 24. 6. 2011 pod číslem usnesení č. 51/3/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 14. 11. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

Ve Stříbrných Horách dne 20. 7. 2011
JUDr. Marie Kolláriková v.r.
starostka

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Veselý Žďár‚ IČO: 268445 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Josefem Zadinou, Veselý Žďár 204, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
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Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 15. 6. 2012 pod číslem usnesení 58. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 19. 12. 2007 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

Ve Veselém Žďáře dne 1. 8. 2011
Ing. Josef Zadina v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Vysoká‚ IČO: 1506090 (dále „Obec“), zastoupená starostou Vladimírem Kučerou, Vysoká 1, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 24. 5. 2011 pod číslem usnesení 3. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 18. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

Ve Vysoké dne 18. 7. 2011
Vladimír Kučera v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Žižkovo Pole‚ IČO: 268569 (dále „Obec“), zastoupená starostou Janem Čaplem, Žižkovo Pole 9, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 29. 6. 2011 pod číslem usnesení 78/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 10. 10. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Žižkově Poli dne 18. 7. 2011
Jan Čepl v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Úsobí‚ IČO: 268411 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Karlem Kameníkem, Úsobí 43, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo
Obce dne 31. 5. 2011 pod číslem usnesení 3/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 19. 12. 2002 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Úsobí dne 20. 7. 2011
Ing. Karel Kameník v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Úsobí‚ IČO: 268411 (dále „Obec“), zastoupená starostou Ing. Karlem Kameníkem, Úsobí 43, kraj Vysočina, na
straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
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Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 4.200,- Kč. Bude-li součástí
správního řízení místní šetření provedené v Obci, bude úhrada takového řízení povýšena o částku 400,- Kč za každou
započatou hodinu místního šetření. Za počátek místního šetření se k tomuto účelu považuje okamžik odjezd z Havlíčkově
Brodu a za ukončení místního šetření okamžik návratu do Havlíčkova Brodu.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo
Obce dne 31.5.. 2011 pod číslem usnesení 3/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Úsobí dne 20. 7. 2011
Ing. Karel Kameník v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Tis‚ IČO: 268372 (dále „Obec“), zastoupená starostou Miroslavem Pipkem, Tis 112, 582 43 Tis, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
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stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
Tis dne 6.5. 2011 pod číslem usnesení 5/2011. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 7.1.. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Tisu dne 15. 7. 2011
Miroslav Pipek v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Skuhrov‚ IČO: 268232(dále „Obec“), zastoupená starostou Jaroslavem Jamborem, Skuhrov 48, kraj Vysočina,
na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 25.5. 2011 pod číslem usnesení 2. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 23.1.2004 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Rozsochatci dne 22.7.2011
Václav Havelka v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, IČO: 267449, zastoupené starostou Bc. Janem Teclem., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod‚
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Rozsochatec‚ IČO: 268151 (dále „Obec“), zastoupená starostou Václavem Havelkou, Rozsochatec 97, kraj
Vysočina, na straně druhé
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu Obce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že Obec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 3.000,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smlouva bude každému přístupna v sídlech obou stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila rada města Havlíčkův Brod dne 30. 5. 2011 pod číslem usnesení 473/11 a zastupitelstvo Obce
dne 29.6.2011 pod číslem usnesení 03/2010/07. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s
pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. IV.
Smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti platnou od 7.1.. 2003 a platí pro všechna
přestupková řízení, která byla nebo budou zahájena po 30. červnu 2011.
V Havlíčkově Brodě dne 8. 8. 2011				
Bc. Jan Tecl v.r. . 						
Starosta								

V Tisu dne 15. 7. 2011
Miroslav Pipek v.r.
starosta

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 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 Jaroslavem Šalandou, IČ 426 34 555,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
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II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lII.
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6. 9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Jaroslav Šalanda v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Černíc 22, 588 56 Telč, zastoupená starostkou obce Marií Prknovou, IČ 00285722, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lI.
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 19. 8. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Marie Prknová v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Antonínem Doležalem, IČ
00373656, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností , (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lII.
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Antonín Doležal v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
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budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lII.
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Otto Christián v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Ing. Jiřím Kadlecem, IČ 00373702
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lII.
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ing. Jiří Kadlec v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Luboš Nosek v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
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zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 30.8. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Pavel Líbal v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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, 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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ing. Pavel Veselý v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Lhotka 11, se sídlem Lhotka 11, 588 56 Telč, zastoupená starostou obce Janem Janouškem, IČ 00373800, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lI.
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Jan Janoušek v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
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zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Karel Dolský v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Ladislavem Prokopem, IČ 00286281
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ladislav Prokop v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Luboš Pelej v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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“)
Městys Nová Říše, se sídlem Náměstí 40, 588 65 Nová Říše, zastoupená starostou městyse Ing. Jiřím Ficem, IČ
00286311, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností , (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
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budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Jiří Fic v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Zdeňka Musilová v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Jan Dvořák v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
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budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ing. Pavel Volavka v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Miroslav Mareček v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Svobodou, IČ 00488640, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Jiří Svoboda v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:

Částka 3/2011

Strana 145

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Miroslav Tomíšek v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Radek Maryška v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Luboš Šťastný v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
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zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ing. Miloš Uhlíř v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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“)
Městys Stará Říše, se sídlem Stará Říše 124, 588 67 Stará Říše, zastoupená starostou městyse Zdeňkem Svobodou, IČ
00286648, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Zdeněk Svoboda v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

František Bartík v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 56 Telč, zastoupená starostou obce Michalem Bartoněm, IČ 00373931
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
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zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Michal Bartoš v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 62 Urbanov, zastoupená starostou obce Jiřím Kotrbou, IČ 00286788,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 29.7. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Jiří Kotrba v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Ťápalovou, IČ 42634539, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ludmila Ťápalová v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
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zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Josef Hrdý v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Ing. Jindříchem Budařem, IČ 00373958
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ing. Jindřich Budař v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Miroslav Vávrů v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 starostou obce Ing. Vladimírem Drexlerem,
IČ 00373982, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
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zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Ing. Vladimír Drexler v.r.
starosta obce

Strana 162

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Částka 3/2011

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 Františkem Horálkem, IČ 42634563
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, (dále jen „obec“)
II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních stran do 15 dnů
od jejího prokazatelného doručení obci.
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V.
Společná ustanovení
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

František Horálek v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
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lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Zdeněk Kopecký v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
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 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
1. V souladu s ustanovením 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení
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zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako „zákon“), věcně a místně příslušná obec, tzn.:
budou zapisovat do, informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako „ISUI“) následující
údaje, o kterých je obec povinna městu Telči v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické
činnosti, například podzemní stavba), a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku — část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.) tohoto článku smlouvy 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 věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující pracovní
den po jejich prokazatelném obdržení.
lIL
Doba účinnosti smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy 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
1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy
Jednosto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto smlouvou vzniká městu Telči
zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
3. 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
1. 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.
2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu 5 jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. 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 6.9. 2011
Mgr. Roman Fabeš v.r.								
starosta města Telče 								

Petr Máca v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Kotlasy ze dne 7.9.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Kotlasy, zastoupená starostou panem Petrem Špičkou, IČ 00600521, Kotlasy 31 , 592 14 Nové Veselí, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Kotlasy vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Kotlasy v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kotlasy .
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Kotlasy v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Kotlasy.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kotlasy městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Kotlasy a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Kotlasy trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Kotlasy předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Kotlasy a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kotlasy o souhlasu
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s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Petr Špička v. r.
starosta obce Kotlasy

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Světnov ze dne 22.8.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou, IČ 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Světnov, zastoupená starostou panem Pavlem Štefanem, IČ 00545031, Světnov 62 , 591 02 Žďár nad Sázavou 2,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Světnov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Světnov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Světnov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Světnov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Světnov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Světnov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za každé došlé oznámení o přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce Světnov a za
každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Světnov trvalé bydliště
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje.
Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město Žďár nad Sázavou vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení přestupce s uvedením konkrétního ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Světnov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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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 Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Světnov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Světnov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.8. 2011
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.					
starostka města Žďáru nad Sázavou				

Pavel Štefan v. r.
starosta obce Světnov

Upozornění na ztrátu kulatého razítka se státním znakem – OBEC JAKUBOV u M. Budějovic
Dne 10. 8. 2011 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina oznámení Obecního úřadu Jakubov u Moravských Budějovic o
ztrátě 1 ks kulatého razítka se státním znakem s textem OBEC JAKUBOV u M. Budějovic bez rozlišovacího čísla.

Ke ztrátě kulatého razítka došlo dne 3. 8. 2011.
Veškeré písemnosti opatřené tímto razítkem je třeba dnem jeho ztráty považovat za neplatné.
Upozornění na ztrátu hranatého razítka – OBEC STŔÍTEŽ
Dne 2. 11. 2011 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina oznámení Obecního úřadu Střítež, okres Žďár nad Sázavou o
ztrátě 1 ks hranatého razítka s textem OBEC STŘÍTEŽ, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 00599867, DIČ: 35200599867 bez
rozlišovacího čísla.

Ztráta razítka byla zjištěna dne 26. 10. 2011.
Veškeré písemnosti opatřené tímto razítkem je třeba výše uvedeným dnem považovat za neplatné.
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