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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. dubna 2013
č. 1/2013
o zřízení přírodní památky Rychtářský rybník
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1) Zřizuje se přírodní památka Rychtářský rybník (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina v katastrálním území Arnolec. Hranice přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou,
je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) rybník s bohatou emerzní, submerzní a litorální vegetací a s biotopem obnažených den – tzv. vegetace letněných
rybníků s výskytem zvláště chráněného rostlinného druhu puchýřka útlá (Coleanthus subtilis),
b) vlhké louky a další navazující mokřadní biotopy s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů,
c) typy přírodních stanovišť a druh, pro které byla jiným právním předpisem2 vyhlášena evropsky významná lokalita
CZ0612145 Rychtářský rybník a které se nacházejí na území přírodní památky.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a umisťovat nové stavby, provádět terénní úpravy,
b) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla (tj. odbahňování a čištění),
c) provádět zásahy do litorálních porostů vodního díla,
d) měnit vodní režim, manipulovat s vodní hladinou,
e) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků3,
f) provozovat rybářství4,
g) aplikovat biocidy, závadné látky5, vápnit, hnojit,
h) zřizovat myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska) a vypouštět vodní drůbež,
i) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
j) pást dobytek.

1
2
3
4
5

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání.
Příloha č. 512 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
Ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů
Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Rychtářský rybník.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rychtářský rybník.
(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
V Jihlavě dne 23. dubna 2013
..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

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

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 1/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Rychtářský rybník
číslo bodu

souřadnice Y (m)

souřadnice X (m)

pořadí bodu v obrazci

2001841398

652034.89

1126893.40

1

2001841411
2001841654
2001842164
2001842418
2001842625
2001842671
2001842979
2001842982
2001842955
2001842836
2001842800
2001842790
2001842805
2001842837
2001842856
2001842874
2001842916
2001842590
2001842138
2001841981
2001841767
2001841488
2001841466
2001841369
2001841469
2001841475
2001841481
2001841539

652032.82
651993.91
651927.54
651904.04
651878.72
651874.36
651837.07
651836.93
651842.10
651857.16
651861.03
651861.86
651860.62
651857.16
651854.74
651852.80
651847.91
651883.37
651929.92
651949.33
651975.99
652018.44
652022.48
652039.33
652021.45
652020.64
652019.38
652011.34

1126893.24
1126893.23
1126874.27
1126867.20
1126857.61
1126855.96
1126841.85
1126840.72
1126828.15
1126752.80
1126730.63
1126697.11
1126668.60
1126628.90
1126621.66
1126615.84
1126601.21
1126626.18
1126612.01
1126589.30
1126525.45
1126546.69
1126548.85
1126556.96
1126587.13
1126613.49
1126623.70
1126618.57

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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číslo bodu

souřadnice Y (m)

souřadnice X (m)

pořadí bodu v obrazci

2001841546
2001841480
2001841005
2001841080
2001841145
2001841268
2001841296
2001841274
2001841248
2001841285

652010.49
652019.86
652098.76
652085.36
652070.72
652053.50
652048.80
652053.16
652056.64
652051.10

1126627.92
1126633.84
1126685.11
1126720.64
1126759.38
1126793.07
1126814.55
1126832.97
1126850.34
1126868.04

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2001841347

652041.95

1126885.71

40

Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 1/2013
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rychtářský rybník
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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. dubna 2013
č. 2/2013
o zřízení přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1) Zřizuje se přírodní památka Koupaliště u Bohuslavic (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina v katastrálním území Bohuslavice. Hranice přírodní památky
se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou,
je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organismů,
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2 vyhlášena evropsky významná lokalita
CZ0613322 Koupaliště u Bohuslavic a které se nacházejí na území přírodní památky.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a umisťovat nové stavby, provádět terénní úpravy,
b) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla (tj. odbahňování a čištění),
c) provádět zásahy do litorálních porostů vodního díla,
d) měnit vodní režim, manipulovat s vodní hladinou,
e) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků3,
f) provozovat rybářství4,
g) aplikovat biocidy, závadné látky5, vápnit, hnojit,
h) zřizovat myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska),
i) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
j) pást dobytek,
k) měnit způsob hospodaření.

1
2
3
4
5

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání.
Příloha č. 495 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
Ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů
Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
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Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic.
(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
V Jihlavě dne 23. dubna 2013
..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

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

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 2/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic
číslo bodu

souřadnice Y (m)

souřadnice X (m)

pořadí bodu v obrazci

11000740001

672596.93

1158070.97

1

11000490582
11000490595
11000490615
11000490638
11000490673
11000490702
11000490723
11000490771
11000490820
11000490876
11000490909
11000490930
11000490943
11000490958
11000490966
11000490977
11000490984
11000490995
11000491014
11000491035
11000491100
11000491132
11000491267
11000491277
11000491266
11000491042

672597.08
672601.05
672616.78
672634.58
672669.54
672693.74
672706.35
672748.28
672790.45
672819.50
672836.47
672844.75
672846.69
672847.65
672847.70
672846.41
672846.74
672848.94
672853.02
672858.07
672871.61
672878.54
672915.49
672917.97
672914.41
672836.39

1158068.59
1158007.02
1158002.92
1158003.01
1158003.20
1158003.33
1158000.72
1158001.73
1158016.05
1158022.16
1158014.79
1157999.63
1157985.80
1157969.32
1157956.24
1157926.05
1157910.54
1157894.03
1157877.30
1157860.88
1157831.39
1157805.93
1157716.79
1157709.45
1157707.12
1157657.64

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Částka 2/2013
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číslo bodu

souřadnice Y (m)

souřadnice X (m)

pořadí bodu v obrazci

11000491169
11000491333
11000491361
11000491405
11000491450
11000491473
11000491696
11000491749
11000740005
11000740002
11000740003
11000491465
11000491408
11000491367
11000491331
11000491312
11000491271
11000491244
11000491232
11000491214
11000491233
11000491227
11000491217
11000491188
11000500049
11000500048
11000491102
11000491071
11000491069
11000491067
11000491065
11000491064
11000491061
11000491059
11000491050
11000491030
11000491016
11000490996
11000490952
11000490886
11000490838
11000490830
11000490783
11000490707
11000490691
11000490643
11000490623

672877.88
672934.88
672945.54
672960.53
672977.53
672986.80
673070.35
673091.19
673122.77
673125.49
673095.22
672996.01
672974.64
672961.46
672948.59
672939.17
672928.64
672920.99
672917.02
672914.64
672921.60
672921.14
672919.54
672911.91
672900.47
672897.28
672886.07
672874.78
672876.19
672877.71
672879.40
672879.66
672880.94
672881.78
672878.85
672875.35
672871.96
672867.21
672856.93
672830.20
672804.80
672800.11
672763.08
672702.89
672690.82
672647.29
672627.65

1157654.91
1157650.06
1157648.06
1157643.30
1157636.90
1157633.34
1157603.93
1157596.69
1157585.71
1157620.84
1157634.56
1157752.54
1157767.67
1157769.46
1157776.14
1157787.80
1157823.56
1157839.91
1157853.12
1157882.78
1157894.27
1157912.01
1157922.88
1157933.48
1157942.57
1157940.86
1157950.56
1157943.36
1157959.90
1157977.68
1157997.59
1158000.75
1158015.66
1158025.52
1158032.54
1158040.89
1158049.03
1158060.40
1158062.57
1158068.21
1158061.41
1158061.03
1158060.37
1158056.01
1158056.98
1158065.22
1158062.45

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

11000490589

672605.47

1158070.71

75

Strana 10

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 2/2013
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic

Částka 2/2013

Částka 2/2013
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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. dubna 2013
č. 3/2013
o zřízení přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného pásma
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Zřizuje se přírodní památka Rybníky V Pouštích (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Třešť. Hranice přírodní památky se
stanoví třemi uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v každém
obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Třešť a Otín
u Stonařova. Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví třemi uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznam
souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v každém obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.
(4) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto
nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) mezotrofní rybníky s výskytem vegetace letněných rybníků a vegetace vodních makrofyt a navazující mokřadní
biotopy s výskytem významných rostlinných společenstev, druhů rostlin a živočichů,
b) zvláště chráněný rostlinný druh puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) a živočišný druh kuňka obecná (Bombina
bombina),
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2 vyhlášena evropsky významná lokalita
CZ0614058 Rybníky v Pouštích a které se nacházejí na území přírodní památky.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a umisťovat nové stavby, provádět terénní úpravy,
b) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků3,
c) provozovat rybářství4,
d) aplikovat biocidy, závadné látky5, vápnit, hnojit,
e) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla (tj. odbahňování a čištění),
f) provádět zásahy do litorálních porostů vodního díla,
g) měnit vodní režim, manipulovat s vodní hladinou,
1
2
3
4
5

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 511 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Ve smyslu § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republika (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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h) zřizovat myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska),
i) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
j) měnit způsob hospodaření.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Rybníky V Pouštích.
b) Příloha č. 2 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Rybníky
V Pouštích.
c) Příloha č. 3 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného
pásma.
(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
V Jihlavě dne 23. dubna 2013
..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

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

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 3/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Rybníky V Pouštích
Geometrický obrazec č. 1
číslo bodu
167015461561
167015461581
167015461610
167015461660
167015461695
167015461711
167015461732
167015461739
167015461740
167001390071
167001390073
167001390075
167001390077
167001390079
167015461700
167015461628
167015461600
167015461586
167015461574

souřadnice Y (m)
674560.75
674535.03
674500.56
674469.05
674433.23
674412.12
674394.08
674384.39
674382.36
674380.27
674378.02
674377.02
674376.04
674377.35
674429.26
674487.55
674515.04
674532.98
674546.06

souřadnice X (m)
1141527.24
1141525.75
1141512.16
1141506.83
1141490.48
1141504.13
1141487.86
1141463.50
1141463.50
1141450.51
1141421.89
1141361.98
1141335.71
1141321.90
1141298.25
1141316.02
1141334.30
1141340.53
1141337.96

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Částka 2/2013
číslo bodu
167015461551
167015461506
167015461487
167015461457
167015461441
167015461429
167015461422
167015461412
167015461427
167015461493
167015461511
167015461517
167015461552

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
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souřadnice Y (m)
674570.51
674627.80
674657.37
674699.25
674723.46
674735.72
674750.38
674760.89
674737.03
674649.80
674620.90
674613.57
674569.86

souřadnice X (m)
1141349.71
1141337.60
1141324.01
1141326.92
1141322.32
1141313.90
1141309.73
1141350.78
1141358.82
1141386.26
1141417.38
1141460.74
1141499.52

pořadí bodu v obrazci
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

souřadnice Y (m)
674674.14
674635.76
674595.56
674557.43
674565.02
674548.80
674499.25
674481.26
674454.98
674444.35
674422.78
674413.69
674408.41
674399.19
674411.46
674442.15
674460.29
674487.19
674524.25
674590.68
674650.81
674727.24
674740.72
674771.69
674797.45
674894.43
674898.31
674898.53
674917.17
674863.68
674769.17
674706.38
674652.18

souřadnice X (m)
1142120.72
1142128.29
1142140.50
1142148.12
1142118.03
1142062.83
1141973.70
1141968.13
1141979.64
1141980.36
1141947.53
1141930.00
1141916.28
1141883.45
1141871.44
1141849.99
1141850.75
1141877.17
1141869.19
1141879.95
1141881.93
1141864.69
1141853.73
1141839.89
1141826.66
1141787.30
1141798.47
1141799.21
1141863.14
1141901.36
1141931.85
1141998.84
1142041.07

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Geometrický obrazec č. 2
číslo bodu
167015461476
167001420015
167001420018
167015461566
167015461558
167015461571
167015461612
167015461638
167015461675
167001390046
167001390048
167001390051
167001390053
167015461724
167015461712
167015461687
167015461668
167015461630
167015461592
167015461534
167015461492
167016600001
167016600002
167016600003
167016600004
167016600005
167016600006
167016600009
167016600008
167015461317
167015461405
167015461454
167015461491
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Geometrický obrazec č. 3
číslo bodu
167015461497
167015461477
167001420016
167001420017
167001420021
167015461560
167015461562
167015461550
167015461546
167015461548
167015461520
167015461508
167015461481
167015461472
167015461470
167015461467
167015461451
167015461446
167015461443
167015461449
167015461426
167015461404
167015461380
167015461341
167015461336
167015461314
167015461306
167015461315
167015461305
167016600012
167016600013
167015461257
167015461254
167015461258
167015461256
167015461249
167015461225
167016600015
167016600014
167016600016
167016600017
167016600018
167016600019
167015461207
167015461222
167015461250
167015461297

souřadnice Y (m)
674642.13
674673.35
674639.11
674599.63
674574.33
674564.50
674560.73
674570.61
674576.50
674575.01
674611.20
674626.70
674662.64
674678.13
674680.04
674687.39
674713.69
674717.18
674719.33
674715.65
674743.03
674769.27
674794.09
674837.80
674843.28
674865.31
674875.15
674864.47
674875.32
674899.32
674935.65
674932.38
674935.58
674929.51
674933.11
674942.38
674974.37
674997.83
675008.60
675001.66
674999.35
674996.91
674994.38
674996.96
674981.94
674941.73
674886.88

souřadnice X (m)
1142058.60
1142131.67
1142139.91
1142152.32
1142160.30
1142163.06
1142173.56
1142183.72
1142202.66
1142213.66
1142245.20
1142266.37
1142339.25
1142354.11
1142375.26
1142432.33
1142472.74
1142478.48
1142482.31
1142492.51
1142528.59
1142572.62
1142585.22
1142625.97
1142649.34
1142687.26
1142737.76
1142750.74
1142756.48
1142767.91
1142766.07
1142756.45
1142719.89
1142706.72
1142681.86
1142654.85
1142636.69
1142622.65
1142610.27
1142595.77
1142581.22
1142571.00
1142566.15
1142558.86
1142542.10
1142520.00
1142493.97

pořadí bodu v obrazci
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Částka 2/2013
číslo bodu
167015461328
167015461330
167015461329
167015461365
167015461370
167016600022
167016600021
167016600020
167015461406
167015461413
167015461456

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
souřadnice Y (m)
674848.36
674847.04
674847.20
674802.36
674801.48
674777.73
674749.33
674769.79
674768.53
674760.01
674706.11

souřadnice X (m)
1142457.97
1142417.99
1142415.00
1142421.80
1142416.75
1142431.13
1142338.67
1142284.12
1142280.81
1142261.16
1142149.58
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pořadí bodu v obrazci
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 3/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických
obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Rybníky V Pouštích
Geometrický obrazec č. 4
číslo bodu
167015461205
167015461207
167016600019
167016600018
167016600017
167016600016
167016600014
167016600015
167015461225
167015461249
167015461256
167015461258
167015461254
167015461257
167016600013
167016600023
167016600025
167016600024
167015461192
167015461205

souřadnice Y (m)
675000.06
674996.96
674994.38
674996.91
674999.35
675001.66
675008.60
674997.83
674974.37
674942.38
674933.11
674929.51
674935.58
674932.38
674935.65
675045.26
675072.74
675092.38
675042.16
675000.06

souřadnice X (m)
1142553.08
1142558.86
1142566.15
1142571.00
1142581.22
1142595.77
1142610.27
1142622.65
1142636.69
1142654.85
1142681.86
1142706.72
1142719.89
1142756.45
1142766.07
1142748.20
1142649.55
1142570.28
1142564.33
1142553.08

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

souřadnice Y (m)
674760.01
674768.53
674769.79
674749.33
674777.73
674801.48

souřadnice X (m)
1142261.16
1142280.81
1142284.12
1142338.67
1142431.13
1142416.75

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6

Geometrický obrazec č. 5
číslo bodu
167015461413
167015461406
167016600020
167016600021
167016600022
167015461370
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souřadnice Y (m)
674797.07
674806.10
674844.59
674863.77
674904.35
674927.52
674934.62
674887.37
674760.01

souřadnice X (m)
1142393.61
1142374.06
1142361.98
1142345.28
1142316.06
1142310.00
1142287.53
1142232.68
1142261.16

pořadí bodu v obrazci
7
8
9
10
11
12
13
14
15

souřadnice Y (m)
674898.53
674917.17
674922.18
674943.12
674995.50
675029.08
675043.91
675152.26
675168.03
675185.96
675203.88
675207.39
675396.43
675396.34
675400.07
675302.91
675160.00
675111.67
675031.52
674938.08
674898.53

souřadnice X (m)
1141799.21
1141863.14
1141859.56
1141889.49
1141797.59
1141785.86
1141800.14
1141741.28
1141755.14
1141737.64
1141733.38
1141746.59
1141706.54
1141703.89
1141640.41
1141664.73
1141685.20
1141724.61
1141758.05
1141778.20
1141799.21

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Geometrický obrazec č. 6
číslo bodu
167016600009
167016600008
167015461269
167015461246
167015461210
167015461196
167015461190
167015461133
167015461126
167015461115
167015461105
167015461104
167015461027
167001390182
167015461025
167015461052
167015461129
167015461154
167015461195
167015461252
167016600009

Částka 2/2013
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Příloha č. 3 k nařízení Kraje Vysočina č. 3/2013
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného pásma
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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. dubna 2013
č. 4/2013
o zřízení přírodní památky V Kopaninách
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1) Zřizuje se přírodní památka V Kopaninách (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina v katastrálních územích Myslůvka a Zadní Vydří. Hranice
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) rybník s výskytem významného živočišného druhu kuňky obecné (Bombina bombina),
b) typy přírodních stanovišť a druh, pro které byla jiným právním předpisem2 vyhlášena evropsky významná lokalita
CZ0613336 V Kopaninách a které se nacházejí na území přírodní památky.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a umisťovat nové stavby, provádět terénní úpravy,
b) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla spojenou se zásahem do hráze, dna či břehů, odbahňovat vodní
dílo,
c) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků3,
d) provádět zásahy do litorálních porostů vodního díla,
e) aplikovat biocidy, závadné látky4, vápnit, hnojit,
f) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
g) měnit vodní režim, manipulovat s vodní hladinou
h) provozovat rybářství5,
i) zřizovat myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska) a vypouštět vodní drůbež,
j) měnit způsob hospodaření.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky V Kopaninách.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky V Kopaninách.
1
2
3
4
5

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání.
Příloha č. 523 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů

Částka 2/2013
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(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
V Jihlavě dne 23. dubna 2013
..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

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

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 4/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky V Kopaninách
číslo bodu
95000400006
95000400065
95000400064
188000260297
188000260279
188000260272
188000260254
188000260246
188000260234
188000260224
188000260215
188000260206
188000260207
188000260196
188000260194
188000260190
95000400060
95000402903
95000402905
95000402914
95000400004
95000232926
95000232946
95000400026
95000232964
95000232992

souřadnice Y (m)
683995.96
683980.96
683969.31
683973.71
683958.57
683954.61
683941.63
683924.46
683903.23
683883.59
683868.28
683847.56
683848.83
683837.04
683828.59
683822.05
683816.01
683825.48
683830.50
683843.76
683850.56
683867.33
683892.64
683920.12
683950.72
683993.62

souřadnice X (m)
1157539.61
1157543.81
1157548.24
1157566.66
1157573.89
1157575.92
1157582.71
1157593.23
1157607.07
1157615.39
1157617.51
1157607.42
1157613.70
1157616.12
1157600.52
1157587.98
1157566.38
1157568.66
1157571.05
1157574.97
1157556.47
1157551.86
1157545.11
1157545.75
1157543.56
1157525.03

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. dubna 2013
č. 5/2013
o zřízení přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1) Zřizuje se přírodní památka Vysoký kámen u Smrčné (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina v katastrálním území Pávov. Hranice přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou,
je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) květnaté bučiny svazu Fagion a suťové lesy svazu Tilio-Acerion s výskytem významných druhů rostlin živočichů,
b) typ přírodního stanoviště (bučiny asociace Asperulo-Fagetum), pro který byla jiným právním předpisem2 vyhlášena
evropsky významná lokalita CZ0610003 Vysoký kámen u Smrčné a který se nachází na území přírodní památky.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a umisťovat nové stavby, provádět terénní úpravy,
b) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků3,
c) upravovat povrch vozovek pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného
geologického původu,
d) aplikovat biocidní přípravky
e) zřizovat myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska) a chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř,
f) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
g) měnit hydrologické poměry,
h) nově vyznačovat cyklistické trasy, trasy pro pěší nebo pro koně,
i) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené s rušivým zásahem do přírodních stanovišť.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné.

1
2
3

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání.
Příloha č. 527 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
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(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
V Jihlavě dne 23. dubna 2013
..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

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

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 5/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné
číslo bodu
113001030054
113005620001
113005620002
113005620003
113005620004
113005620005
113005620006
113005620007
113005620022
113005620023
113005620008
113001080071
113001080109
113001080074
113001080081
113001080082
113001080085
113001080086
113001080089
113001080090
113001080093
113001080094
113001080097
113001080098
113001040021
113001040020
113001040017
113001040016
113001050155
113001040005
113001040004
113001040003
113001040002
113001040001

souřadnice Y (m)
670357.88
670056.71
669867.94
669853.22
669842.20
669830.70
669825.11
669823.72
669769.02
669763.93
669667.59
669659.66
669655.35
669657.77
669669.70
669694.48
669718.62
669811.91
669849.24
669901.25
669937.39
669940.05
669947.86
669972.59
670001.24
670086.44
670163.33
670185.54
670218.09
670223.18
670228.09
670234.42
670242.89
670245.94

souřadnice X (m)
1122031.40
1122256.51
1122407.86
1122411.55
1122416.49
1122428.89
1122441.41
1122447.00
1122490.58
1122494.64
1122571.41
1122562.26
1122472.76
1122468.34
1122454.14
1122428.77
1122413.09
1122331.05
1122299.87
1122266.13
1122221.28
1122184.35
1122120.12
1122101.31
1122082.51
1121980.92
1121904.04
1121858.86
1121782.57
1121818.84
1121829.69
1121861.11
1121881.19
1121895.17

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Částka 2/2013
číslo bodu
113001030060
113001030059
113001030058
113001030057
113001030056
113001030055

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
souřadnice Y (m)
670253.24
670259.30
670268.72
670277.61
670334.14
670338.21

souřadnice X (m)
1121914.80
1121955.81
1121969.89
1121978.44
1122016.23
1122018.40

Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 5/2013
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné

Strana 23
pořadí bodu v obrazci
35
36
37
38
39
40
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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. dubna 2013
č. 6/2013
o zřízení přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma
(1) Zřizuje se přírodní památka U Borovné (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina v katastrálním území Borovná. Hranice přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou,
je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Kraje Vysočina v katastrálním území Borovná. Hranice
ochranného pásma přírodní památky se stanoví deseti uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami,
jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů
geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(4) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto
nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) rybníky s bohatou emerzní, submerzní a litorální makrofytní vegetací a s vegetací letněných rybníků a s výskytem
ohrožených druhů rostlin a živočichů,
b) vlhké louky a další navazující mokřadní biotopy s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů,
c) zvláště chráněné rostlinné a živočišné druhy – rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), rdest trávolistý
(Potamogeton gramineus), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý
(Rana arvalis),
d) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita
CZ0613335 U Borovné2 a které se nacházejí na území přírodní památky.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a umisťovat nové stavby, provádět terénní úpravy,
b) provádět úpravy dna, břehů a odbahňovat vodní dílo,
c) provádět zásahy do litorálních porostů vodního díla s výjimkou odstraňování náletových dřevin,
d) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků3,
e) měnit vodní režim, manipulovat s vodní hladinou, s výjimkou manipulací za účelem provedení výlovů rybníka
v měsících březen, duben, září, říjen, listopad a s výjimkou mimořádných manipulací v případě poruchy vodního
díla, ohrožení bezpečnosti vodního díla a ohrožení bezpečnosti osob a jejich majetku,
f) provozovat rybářství4,
1
2
3
4

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 521 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
Ve smyslu § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republika (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 2/2013
g)
h)
i)
j)
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aplikovat biocidy, závadné látky5, vápnit, aplikovat hnojiva,
zřizovat myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska) a vypouštět a krmit vodní drůbež,
zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
pást dobytek.

Čl. 4
Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu přírodní památky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu přírodní památky:
a) aplikovat hnojiva,
b) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky U Borovné.
b) Příloha č. 2 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky U Borovné.
c) Příloha č. 3 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma.
(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
V Jihlavě dne 23. dubna 2013
..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

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

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 6/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky U Borovné
číslo bodu
12000810001
12000441381
12000441391
12000441337
12000441304
12000441270
12000441209
12000441155
12000441055
12000441048
12000440951
12000440956
12000440973
12000440944
5

souřadnice Y (m)
685989.97
686030.12
686032.52
686007.27
685991.51
685984.03
685961.40
685943.76
685900.46
685899.56
685859.48
685860.73
685865.75
685855.19

souřadnice X (m)
1154351.01
1154290.90
1154275.20
1154265.14
1154256.02
1154250.16
1154253.92
1154249.93
1154225.11
1154231.27
1154205.26
1154203.48
1154196.36
1154192.44

Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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číslo bodu
12000440857
12000440872
12000440875
12000440883
12000440896
12000440900
12000440854
12000440781
12000440767
12000440741
12000440726
12000440709
12000440714
12000440717
12000440693
12000440690
12000440677
12000440538
12000440468
12000440467
12000440585
12000440704
12000440849
12000440912
12000440997
12000441001
12000441010
12000441077
12000441132
12000441163
12000441145
12000441159
12000441220
12000441271
12000441306
12000441312
12000441313
12000441183
12000441166
12000441153
12000441165
12000441171
12000441150
12000441124
12000441119
12000441113
12000441020
12000440961
12000440929

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
souřadnice Y (m)
685818.55
685819.99
685820.28
685820.96
685821.65
685822.04
685810.04
685773.17
685763.51
685743.59
685733.11
685713.43
685716.33
685714.37
685700.42
685698.81
685691.50
685626.81
685573.00
685570.35
685634.99
685688.63
685773.16
685796.30
685835.87
685838.00
685841.03
685867.29
685886.16
685902.88
685888.49
685896.74
685911.91
685930.27
685938.32
685935.28
685934.88
685895.58
685890.17
685881.09
685887.24
685887.06
685875.53
685864.06
685861.12
685858.57
685819.87
685798.41
685782.56

souřadnice X (m)
1154178.84
1154165.62
1154155.49
1154132.36
1154109.15
1154095.71
1154106.25
1154138.64
1154147.14
1154124.19
1154112.13
1154061.62
1154048.86
1154024.95
1154020.68
1154020.18
1154014.01
1154090.45
1154060.23
1154038.60
1153916.93
1153865.70
1153796.00
1153814.97
1153854.69
1153851.73
1153847.51
1153823.38
1153824.00
1153824.55
1153796.71
1153773.56
1153760.85
1153758.72
1153760.19
1153711.49
1153707.00
1153703.68
1153703.23
1153684.61
1153677.90
1153664.71
1153651.38
1153648.44
1153643.43
1153639.11
1153622.42
1153613.17
1153594.38

Částka 2/2013
pořadí bodu v obrazci
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Částka 2/2013
číslo bodu
12000440882
12000440873
12000440850
12000440848
12000440822
12000440793
12000440761
12000440732
12000440687
12000440674
12000440629
12000440544
12000440508
12000440479
12000440453
12000440416
12000440400
12000440359
12000440356
12000440342
12000440326
12000440323
12000440365
12000440382
12000440434
12000440445
12000440543
12000440556
12000440560
12000440657
12000440679
12000440725
12000440775
12000440757
12000440685
12000440680
12000440681
12000440682
12000440686
12000440723
12000440795
12000440823
12000530077
12000530102
12000530069
12000530062
12000530051
12000530048
12000530047

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
souřadnice Y (m)
685760.58
685756.39
685751.20
685748.77
685739.02
685719.35
685701.74
685682.35
685657.20
685650.35
685623.86
685591.39
685567.78
685542.70
685517.98
685489.87
685464.41
685436.45
685434.41
685424.46
685420.82
685426.51
685463.56
685482.84
685539.18
685550.61
685638.20
685651.17
685654.25
685694.31
685710.02
685738.87
685776.23
685768.71
685722.59
685720.16
685720.43
685720.68
685727.24
685747.32
685796.43
685816.64
685846.97
685851.92
685873.49
685882.98
685924.74
685937.95
685947.89

souřadnice X (m)
1153583.90
1153583.73
1153585.85
1153575.96
1153583.71
1153599.33
1153613.33
1153628.75
1153648.72
1153652.28
1153666.04
1153682.91
1153695.18
1153708.65
1153721.94
1153737.03
1153750.71
1153782.72
1153785.05
1153796.43
1153814.53
1153873.94
1153970.89
1154020.77
1154078.29
1154087.95
1154125.30
1154171.25
1154169.44
1154145.85
1154155.93
1154198.96
1154219.84
1154237.96
1154247.23
1154247.71
1154249.18
1154250.51
1154285.48
1154292.43
1154286.82
1154288.57
1154295.59
1154302.57
1154315.48
1154318.94
1154325.44
1154328.26
1154331.93

Strana 27
pořadí bodu v obrazci
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 6/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických
obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky U Borovné
Geometrický obrazec č. 1
číslo bodu
12000810002
12000810003
12000810004
12000810005
12000810006
12000810501
12000810007
12000441481
12000810008
12000810009
12000810010
12000810011
12000810012
12000810013
12000810014
12000810015
12000810016
12000810017
12000810018
12000810502
12000810019
12000441155
12000441209
12000441270
12000441304
12000441337
12000441391
12000441381

souřadnice Y (m)
685998.18
686033.66
686043.53
686052.62
686057.95
686060.71
686062.21
686060.91
686060.44
686051.38
686042.01
686033.37
686015.72
686007.75
685989.34
685982.96
685970.13
685961.47
685952.40
685943.95
685928.43
685943.76
685961.40
685984.03
685991.51
686007.27
686032.52
686030.12

souřadnice X (m)
1154338.70
1154305.29
1154295.64
1154286.75
1154276.35
1154270.96
1154268.03
1154264.39
1154263.24
1154261.97
1154264.87
1154265.76
1154262.34
1154257.46
1154248.26
1154247.13
1154248.36
1154247.78
1154247.17
1154245.04
1154241.14
1154249.93
1154253.92
1154250.16
1154256.02
1154265.14
1154275.20
1154290.90

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

souřadnice Y (m)
685865.75
685856.81
685825.76
685824.41
685821.99
685821.88
685826.73
685822.04
685821.65
685820.96
685820.28
685819.99
685818.55
685855.19

souřadnice X (m)
1154196.36
1154192.04
1154177.03
1154176.37
1154155.05
1154154.06
1154105.35
1154095.71
1154109.15
1154132.36
1154155.49
1154165.62
1154178.84
1154192.44

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Geometrický obrazec č. 2
číslo bodu
12000440973
12000810503
12000810504
12000810020
12000810505
12000810021
12000810022
12000440900
12000440896
12000440883
12000440875
12000440872
12000440857
12000440944
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Geometrický obrazec č. 3
číslo bodu
12000440854
12000810023
12000810024
12000810025
12000810026
12000810506
12000810027
12000810028
12000440714
12000440709
12000440726
12000440741
12000440767
12000440781

souřadnice Y (m)
685810.04
685776.83
685767.40
685760.47
685751.58
685745.46
685744.79
685727.14
685716.33
685713.43
685733.11
685743.59
685763.51
685773.17

souřadnice X (m)
1154106.25
1154125.47
1154131.29
1154131.83
1154129.45
1154122.86
1154122.13
1154082.78
1154048.86
1154061.62
1154112.13
1154124.19
1154147.14
1154138.64

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

souřadnice Y (m)
685838.00
685886.16
685867.29
685841.03

souřadnice X (m)
1153851.73
1153824.00
1153823.38
1153847.51

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4

souřadnice Y (m)
685895.81
685895.81
685903.81
685917.12
685938.68
685955.57
685955.39
685954.51
685943.51
685936.56
685938.32
685930.27
685911.91
685896.74
685888.49

souřadnice X (m)
1153810.87
1153784.50
1153771.25
1153765.87
1153765.91
1153765.95
1153763.29
1153750.97
1153743.31
1153731.98
1153760.19
1153758.72
1153760.85
1153773.56
1153796.71

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

souřadnice Y (m)
685934.88
685931.23
685892.32
685875.53
685887.06
685887.24
685881.09
685890.17
685895.58

souřadnice X (m)
1153707.00
1153665.16
1153662.25
1153651.38
1153664.71
1153677.90
1153684.61
1153703.23
1153703.68

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Geometrický obrazec č. 4
číslo bodu
12000441001
12000441132
12000441077
12000441010
Geometrický obrazec č. 5
číslo bodu
12000810029
12000810030
12000810031
12000810032
12000810507
12000810033
12000441345
12000810034
12000810035
12000810036
12000441306
12000441271
12000441220
12000441159
12000441145
Geometrický obrazec č. 6
číslo bodu
12000441313
12000810037
12000810038
12000441150
12000441171
12000441165
12000441153
12000441166
12000441183
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Geometrický obrazec č. 7
číslo bodu
12000441150
12000441119
12000441124

souřadnice Y (m)
685875.53
685861.12
685864.06

souřadnice X (m)
1153651.38
1153643.43
1153648.44

pořadí bodu v obrazci
1
2
3

souřadnice Y (m)
685463.56
685457.43
685454.29
685484.94
685499.46
685522.58
685536.44
685567.66
685550.61
685539.18
685482.84

souřadnice X (m)
1153970.89
1154009.39
1154029.06
1154060.47
1154075.21
1154093.58
1154118.71
1154095.22
1154087.95
1154078.29
1154020.77

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

souřadnice Y (m)
685621.04
685644.74
685651.17
685638.20

souřadnice X (m)
1154117.98
1154173.98
1154171.25
1154125.30

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4

souřadnice Y (m)
685651.17
685671.85
685681.53
685681.41
685714.81
685720.43
685720.16
685722.59
685768.71
685776.23
685738.87
685710.02
685694.31
685654.25

souřadnice X (m)
1154171.25
1154217.70
1154239.42
1154241.23
1154245.54
1154249.18
1154247.71
1154247.23
1154237.96
1154219.84
1154198.96
1154155.93
1154145.85
1154169.44

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Geometrický obrazec č. 8
číslo bodu
12000440365
12000440354
12000810039
12000810040
12000440396
12000440410
12000810041
12000810042
12000440445
12000440434
12000440382
Geometrický obrazec č. 9
číslo bodu
12000810043
12000810044
12000440556
12000440543
Geometrický obrazec č. 10
číslo bodu
12000440556
12000440598
12000440621
12000440619
12000440673
12000440681
12000440680
12000440685
12000440757
12000440775
12000440725
12000440679
12000440657
12000440560

Částka 2/2013
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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. dubna 2013
č. 7/2013
o zřízení přírodní rezervace Suché skály
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
(1) Zřizuje se přírodní rezervace Suché skály (dále jen „přírodní rezervace“).
(2) Přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Kostníky. Hranice přírodní rezervace
se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou,
je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou:
a) společenstva přirozených lesů s vegetací reliktních borů, sutí a nelesních vegetací skal s výskytem vzácných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu hvozdíku moravského
(Dianthus moravicus),
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2 vyhlášena evropsky významná lokalita
Suché skály a které se nacházejí na území přírodní rezervace.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití3,
b) zřizovat nová myslivecká zařízení včetně slanisek,
c) přikrmovat zvěř,
d) narušovat geologický podklad, provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty).
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení ruší Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2012 o zřízení přírodní rezervace Suché skály, ze dne 10. dubna
2012.
(2) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní rezervace Suché skály.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Suché skály.
(3) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.

1
2
3

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání.
Příloha č. 514 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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V Jihlavě dne 23. dubna 2013
..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

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

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 7/2013
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní rezervace Suché skály
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

099002250001

672653.44

1180439.54

1

099002250002

672670.22

1180390.07

2

099002250003

672701.38

1180399.31

3

099002250004

672709.47

1180359.33

4

099002250005

672738.66

1180300.61

5

099002250006

672758.48

1180255.78

6

099002250007

672777.44

1180228.03

7

099002250008

672831.66

1180191.28

8

099002250009

672871.31

1180165.43

9

099002250010

672890.24

1180139.25

10

099002250011

672938.53

1180146.95

11

099002250012

672912.34

1180210.84

12

099002250013

672888.70

1180267.35

13

099002250014

672847.68

1180351.03

14

099002250015

672823.39

1180404.17

15

099002250016

672810.91

1180454.29

16

099002250017

672811.15

1180540.76

17

099002250018

672790.22

1180551.58

18

099002250019

672731.17

1180554.17

19

099002250020

672711.91

1180534.05

20

099002250021

672692.56

1180522.42

21

099002250022

672677.19

1180504.41

22

099002250023

672647.02

1180490.44

23

099002250024

672638.42

1180476.53

24
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Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 7/2013
Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Suché skály
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o rozšíření územní působnosti městské policie
uzavřená dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. I
Smluvní strany:
Město Světlá nad Sázavou, IČO: 268 321, kraj: Kraj Vysočina, sídlo: 582 91 Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy
18, zastoupené starostou Mgr. Janem Tourkem (dále jen město Světlá nad Sázavou)
a
Obec Vilémovice, IČO: 268488, kraj: Kraj Vysočina, sídlo: Vilémovice 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupené
starostou Václavem Vackem (dále jen obec Vilémovice)
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 3a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, bude Městská policie
zřízená městem Světlá nad Sázavou vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným v § 2 písm. d) zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, též na území obce Vilémovice.
ČI. III
Rozsah výkonu působnosti
Shora označené smluvní strany se dohodly na tomto rozsahu úkolů městské policie: rozsah úkolů bude spočívat
v provádění kontrolního měření rychlosti radarem na území obce Vilémovice a v řešení přestupků uvedených v § 86
písm. d) bodech 1 až 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zjištěných Městskou policií
Světlá nad Sázavou.
Při plnění úkolů bude městská policie využívat všechna oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.
Plnění sjednaných úkolů bude městská policie provádět zpravidla tříčlennou hlídkou a formou nepravidelných výjezdů
městské policie na území obce Vilémovice.
Konkrétní termíny a časový rozsah jednotlivých výjezdů musí být předem dohodnuty mezi starostou obce Vilémovice
a velitelem MP, případně jiným pověřeným zástupcem Městské policie Světlá nad Sázavou.
O plnění úkolů bude u městské policie vedena samostatná evidence.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Smluvní strany se dohodly, že za výkon činností uvedených v článku III této smlouvy bude obec Vilémovice hradit
městu Světlá nad Sázavou náhradu ve výši stanovené dle přiložené kalkulace nákladů na činnost městské policie (dle
přílohy č. 1 k této smlouvě) a podle skutečného rozsahu plnění úkolů. Součástí náhrady bude plat strážníků vč. odvodů,
cestovní náhrady. Výše kalkulovaných nákladů vychází ze skutečných nákladů platných v době uzavření této smlouvy.
Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy ke změnám mzdových nákladů a cestovních výdajů, má město Světlá nad
Sázavou právo provést změnu kalkulace nákladů. O změně kalkulace musí být písemně vyrozuměna druhá smluvní
strana, změna nabude účinnosti od měsíce následujícího po té, kdy o změně bude vyrozuměna druhá smluvní strana.
Náhrada za činnost městské policie bude hrazena zpětně vždy po uplynutí každého čtvrtletí, na základě faktury vystavené
městem Světlá nad Sázavou. Součástí faktury musí být vyúčtování nákladů. Splatnost faktury byla dohodnuta do 15 dnů
ode dne doručení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury má město Světlá nad Sázavou právo okamžitě od této
smlouvy odstoupit.
Příjem z vybraných blokových pokut uložených městskou policií na základě této smlouvy je příjmem města Světlá nad
Sázavou.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nedojde-li k jiné dohodě o ukončení této smlouvy, může kterákoliv smluvní
strana tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně, výpovědní lhůta
se sjednává v délce jeden měsíc, počínaje dnem doručení písemné výpovědi.
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Čl. VI
Účinnost smlouvy
Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
k uzavření této smlouvy.
ČI. VII
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na úřadech obou smluvních stran.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Starosta obce Vilémovice je povinen vydat nejpozději do nabytí účinnosti této smlouvy strážníkům městské policie
písemné zmocnění k prokázání oprávněnosti výkonu pravomoci na území obce Vilémovice.
Za škodu způsobenou strážníkem městské policie v souvislosti s plněním úkolů dle čl. III této smlouvy odpovídá ta
obec, na jejímž území byla škoda způsobena. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním
jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala nebo jde-li o škodu způsobenou protiprávním jednáním strážníka
městské policie.
Obec Vilémovice prohlašuje, že k uzavření této smlouvy dalo souhlas zastupitelstvo obce dne 25. 9. 2012 usnesením
č. 1/7/2012.
Město Světlá nad Sázavou prohlašuje, že k uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Světlá nad Sázavou dne
15. 10. 2011 usnesením č. 482/2012.
Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž po dvou obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Dne: 16.10.2012
Mgr. Jan Tourek v.r.
starosta města Světlá nad Sázavou

Dne: 16.10.2012
Václav Vacek v.r.
starosta obce Vilémovice

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 24/2010/OP ze dne 29.11.2010 a usnesení Zastupitelstva obce
Chlumětín ze dne 11.7.2012, 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, kraj Vysočina
Obec Chlumětín, zastoupená starostkou Ing. Věrou Kašparovou, IČ 00531669, Chlumětín 56, 592 02 Svratka, 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 Chlumětín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Chlumětín 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 Chlumětín.
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 Chlumětín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
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podle ustanovení § 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 Chlumětín.
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 Chlumětín 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 Chlumětín
a za každé došlé oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce Chlumětín 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 Chlumětín 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 Chlumětín 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 Chlumětín
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 12. 7. 2012
Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.
starostka města Žďáru nad Sázavou

Ing. Věra Kašparová v. r.
starostka obce Chlumětín

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 7.8.2012, č.j. 24/10/2012 a usnesení Zastupitelstva
obce Koroužné ze dne 25.7.2012, 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, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Obec Koroužné, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Dospíšilem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Koroužné,
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 Koroužné vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Koroužné 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 Koroužné.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Koroužné 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 Koroužné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 9005-723751/0100 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 Koroužné 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 Koroužné, 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 Koroužné 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 1.8.2012
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. František Dospíšil v.r.
starosta obce Koroužné

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2310/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bransouze č. 3/4/12 ze dne 28.6.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze
dne 26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Bransouze, zastoupená starostkou Ing. Janou Fialovou, adresa sídla obce: Bransouze čp. 40, kraj Vysočina,
IČ: 00545635, bank. spojení: KB Třebíč, č.ú. 6421711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
města Třebíče (dále jen „obec Bransouze“)
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 19-329711/0100, 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 Bransouze v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Bransouze 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 na úseku přestupků v řízeních
pro správní obvod obce Bransouze. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy
jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bransouze ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.470,- Kč (slovy:
jedentisícčtyřistasedmdesátkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce
Bransouze 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 Bransouze 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 92200100
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 Bransouze 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
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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 Bransouze, 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 Bransouze 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 31.7.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Bransouzích dne 30.6.2012
Ing. Jana Fialová v.r.
starostka obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2265/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Chlum č. 27 ze dne 30.5.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne
26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Chlum, zastoupená starostou Bohumilem Zimolou, adresa sídla obce: Chlum čp. 63, kraj Vysočina, IČ: , bank.
spojení: , č.ú. příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Chlum“)
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 19-329711/0100, 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 Chlum v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Bransouze 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 na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Chlum. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlum ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 954,- Kč (slovy: devětsetpadesátčtyřikorunčeských)
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bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Bransouze 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
Chlum 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 92200097
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 Chlum 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 Chlum, 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 Chlum 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 31.7.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Chlumu dne 8.6.2012
Bohumil Zimola v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2338/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kouty č. 2/21/2012 ze dne 4.7.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne
26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kouty, zastoupená starostou Milošem Dočekalem, adresa sídla obce: Kouty čp. 11, 675 08 Kouty, Kraj Vysočina,
IČ: 00289655, bank. spojení: Pošt.spořitelna, č.ú. 225110585/0300, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Kouty“)
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 19-329711/0100, 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 Kouty v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Bransouze 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 na úseku přestupků v řízeních
pro správní obvod obce Kouty. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kouty ze svého rozpočtu městu Třebíč na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2.190- Kč (slovy:
dvatisícejednostodevadesátkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce
Kouty 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 Kouty 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 92200100
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
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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 Kouty 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 Kouty, 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 Kouty 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 31.7.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Koutech dne 11.7.2012
Miloš Dočekal v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2339/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves č. 6/2012 ze dne 4.6.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne
26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nová Ves, zastoupená starostou Jiřím Hrabánkem, adresa sídla obce: Nová Ves čp. 11, Kraj Vysočina, IČ: 00545651,
bank. spojení: KB a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 6624-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
města Třebíče (dále jen „obec Nová Ves“)
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 19-329711/0100, 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 Nová Ves v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Nová Ves 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 na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Nová Ves. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této
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smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nová Ves ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.248,- Kč (slovy:
jedentisícdvěstěčtyřicetosmkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Nová
Ves 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 Nová Ves 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 9220098 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 Nová Ves 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 Nová Ves, 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 Nová Ves 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 31.7.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Nové Vsi dne 10.7.2012
Jiří Hrabánek v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2263/12
Na základě usnesení Rady městyse Okříšky č. 4-527/10/2012 ze dne 24.4.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze
dne 26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Městys Okříšky, zastoupený starostou Zdeňkem Ryšavým, adresa sídla městyse: Okříšky, Jihlavská 1, Kraj Vysočina,
IČ: 00290050, bank. spojení: KB Třebíč, č.ú. 1524-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „městys Okříšky“)
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 19-329711/0100, 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 městyse Okříšky v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je městys Okříšky oprávněn projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod městyse Okříšky. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění
této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Okříšky ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 12.444,- Kč (slovy:
dvanácttisícčtyřistačtyřicetčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel
městyse Okříšky k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do
30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po
dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinen městys Okříšky 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 92200095
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
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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
Městys Okříšky předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží městys Okříšky, jeden stejnopis
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Rady městyse Okříšky 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 31.7.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Okříškách dne 28.5.2012
Zdeněk Ryšavý v.r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2337/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Přibyslavice č. 5/2 ze dne 8.8.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne
26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Přibyslavice, zastoupená starostou Romanem Vrbkou, adresa sídla obce: Přibyslavice, Na Návsi 40, Kraj
Vysočina, IČ: 00290203, bank. spojení: KB Třebíč, č.ú. 4821711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Přibyslavice“)
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 19-329711/0100, 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 Přibyslavice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Přibyslavice 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 na úseku přestupků
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v řízeních pro správní obvod obce Přibyslavice. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění
této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Přibyslavice ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 4.764,- Kč (slovy:
čtyřitisícesedmsetšedesátčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel
obce Přibyslavice 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 Přibyslavice 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 92200101
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 Přibyslavice 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 Přibyslavice, 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 Přibyslavice 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 23.8.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Přibyslavicích dne 13.8.2012
Roman Vrbka v.r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2352/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Radonín č. 15/2 ze dne 17.9.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne
26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Radonín, zastoupená starostkou Věrou Kudrnovou, adresa sídla obce: Radonín čp. 39, 675 21 Okříšky, Kraj
Vysočina, IČ: 00545660, bank. spojení: KB Třebíč, č.ú. 6720711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Radonín“)
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 19-329711/0100, 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 Radonín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Radonín 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 na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Radonín. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radonín ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 420,- Kč (slovy:
čtyřistadvacetkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Bransouze
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 Radonín 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 92200104
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah 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

Částka 2/2013
-

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Strana 49

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 Radonín 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 Radonín, 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 Radonín 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 4.10.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Radoníně dne 20.9.2012
Věra Kudrnová v.r.
starostka obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2264/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Radošov č. 6/2012 ze dne 7.6.2012 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne
26.3.2004 a č. 48/31/RM/2011 ze dne 29.12.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Radošov, zastoupená starostou Pavlem Pařízkem, adresa sídla obce: Radošov čp. 38, Kraj Vysočina, IČ: 00545635,
bank. spojení: KB Třebíč, č.ú. 15926711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Třebíče (dále jen „obec Radošov“)
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 19-329711/0100, 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 Radošov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Radošov 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 na úseku přestupků
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v řízeních pro správní obvod obce Radošov. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radošov ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 984,- Kč (slovy:
devětsetosmdesátčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce
Radošov 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 Radošov 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 92200096
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 Radošov 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 Radošov, 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 Radošov 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 31.7.2012
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Radošově dne 7.6.2012
Pavel Pařízek v.r.
starosta obce
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DOHODA o změně Veřejnoprávní smlouvy
uzavřené dne 4. 8. 2006 na základě usnesení rady městyse Okříšky č.528/06 ze dne 3.8.2006 a usnesení zastupitelstva
obce Bransouze č. 6/2006 ze dne 27.7.2006 na základě zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) mezi
Čl. I
Smluvní strany
Městys Okříšky, zastoupený starostou městyse Zdeňkem Ryšavým, IČO 00290050, bankovní spojení: KB a.s., č.ú.
1524-711/0100, adresa úřadu městyse: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, Kraj Vysočina
Obec Bransouze, zastoupená starostkou obce Ing. Janou Fialovou, IČO: 00545635, bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.:
6421-711/0100, adresa obecního úřadu: Bransouze 40, 675 21 Okříšky, Kraj Vysočina
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy takto:
Čl. V., odst. 1) nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2012.
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 městyse Okříšky ze dne 24.4.2012 a usnesení zastupitelstva obce Bransouze ze
dne 28.6.2012.
V Okříškách dne 27.8.2012
Zdeněk Ryšavý v.r.
starosta městyse Okříšky

Ve Bransouzích dne 28.6.2012
Karel Juza v.r.
starosta obce Hvězdoňovice

DOHODA o změně Veřejnoprávní smlouvy
uzavřené dne 22. 12. 2008 na základě usnesení rady městyse Okříšky č.812-1/25/08 ze dne 23.10.2008 a usnesení
zastupitelstva obce Hvězdoňovice ze dne 15.12.2008 na základě zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) mezi
Čl. I
Smluvní strany
Městys Okříšky, zastoupený starostou městyse Zdeňkem Ryšavým, IČO 00290050, bankovní spojení: KB a.s., č.ú.
1524-711/0100, adresa úřadu městyse: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, Kraj Vysočina
Obec Hvězdoňovice, zastoupená starostou obce Karlem Juzou, IČO: 00377287, bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 17024711/0100, adresa obecního úřadu: Hvězdoňovice č. 8, 675 21 Okříšky, Kraj Vysočina
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy takto:
Čl. V., odst. 1) nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2012.
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 městyse Okříšky ze dne 24.4.2012 a usnesení zastupitelstva obce Hvězdoňovice
ze dne 25.6.2012.
V Okříškách dne 27.8.2012
Zdeněk Ryšavý v.r.
starosta městyse Okříšky

Ve Hvězdoňovicích dne 23.8.2012
Karel Juza v.r.
starosta obce Hvězdoňovice
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DOHODA o změně Veřejnoprávní smlouvy
uzavřené dne 11. 9. 2003 na základě usnesení rady městyse Okříšky č.101/03 ze dne 4.9.2003 a usnesení zastupitelstva
obce Přibyslavice č. 4f ze dne 13.8.2003 na základě zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) mezi
Čl. I
Smluvní strany
Městys Okříšky, zastoupený starostou městyse Zdeňkem Ryšavým, IČO 00290050, bankovní spojení: KB a.s., č.ú.
1524-711/0100, adresa úřadu městyse: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, Kraj Vysočina
Obec Přibyslavice, zastoupená starostou obce Romanem Vrbkou, IČO: 00290203, bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.:
4821-711/0100, adresa obecního úřadu: Na Návsi 40, Přibyslavice, 675 21 Okříšky, Kraj Vysočina
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy takto:
Čl. V., odst. 1) nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.8.2012.
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 městyse Okříšky ze dne 24.4.2012 a usnesení zastupitelstva obce Přibyslavice
ze dne 8.8.2012.
V Okříškách dne 15.8.2012
Zdeněk Ryšavý v.r.
starosta městyse Okříšky

V Přibyslavicích dne 13.8.2012
Roman Vrbka v.r.
starosta obce Přibyslavice

DOHODA o změně Veřejnoprávní smlouvy
uzavřené dne 10.7. 2010 na základě usnesení zastupitelstva obce Horní Smrčné ze dne 29.6.2010 č.3-2010/2 a usnesení
zastupitelstva obce Kouty ze dne 7.7.2010 č. 2/48/2010 mezi
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
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
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy takto:
Čl. IV. nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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 zastupitelstva obce Horní Smrčné ze dne 26.6.2012 a usnesení zastupitelstva obce
Kouty ze dne 4.7.2012.
V Koutech dne 11.7.2012
Miloš Dočekal v.r.
starosta obce Kouty

V Horním Smrčném dne 9.7.2012
Jaromír Křivánek v.r.
starosta obce Horní Smrčné
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě opatření starosty obce Sedletín ze dne 13. 6. 2012 č. 1 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne 27.6.2012
číslo 382, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Sedletín, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Ledvinkou, adresa obecního úřadu: Sedletín č. 10, 583 01
Chotěboř, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a místostarostou Ing. Zdeňkem Janovským, 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
Podle 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 doručování 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: pětsetkorunčeských) 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 neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec, jeden stejnopis obdrží Město
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce a usnesení rady Města o souhlasu s uzavřením této smlouvy
a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
příslušného krajského úřadu.
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Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Chotěboři dne 28. 6. 2012
Ing. Václav Ledvinka v.r.
starosta Obce

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města

Ing. Zdeněk Janovský v.r.
místostarosta Města

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení zastupitelstva obce Arnolec ze dne 23.3.2012 č.12 a usnesení zastupitelstva obce Jamné ze dne
8.3.2012 č.8, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Arnolec, zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Fialou, sídlo Arnolec 53, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava (dále jen „Obec A“)
Obec Jamné, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Pejchou, sídlo Jamné 2, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava (dále jen „Obec B“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle s § 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 doručování písemností,
její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce A budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce B, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce B jsou povinny získané
údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich
obdržení.
c) Orgány obce A jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana podle § 12
zákona o evidenci obyvatel předat orgánu obce B nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci
rozhodnutí a orgány obce B jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č. 6524681/0100 vedený u Komerční banky a.s. odměnu ve výši 10,- Kč (slovy:
deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do konce roku 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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 usnesení zastupitelstva obce B o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
příslušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Jamném dne 18.7. 2012
Ing. Ladislav Fiala v.r.
starosta obce Arnolec

Ing. Jiří Pejcha v.r.
starosta obce Jamné

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi na úseku zapisování údajů vedených
v informačním systému evidence obyvatel
č. 02/22/2328/12
Na základě opatření starosty obce Ostašov ze dne 13.7.2012 a usnesení rady města Třebíč č. 51/22/RM/2012 ze dne
4.9.2012, 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, lČ: 00378313, Č.ú. 9825-711/0100, KB Třebíč, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působnost: města Třebíč (dále jen “obec Ostašov“)
Město Třebíč, zastoupená starostou města MVDr. Pavlem Heřmanem, adresa obecního úřadu: Třebíč, Karlovo nám.
104/55, Kraj Vysočina, lČ: 00290629, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále
jen “město Třebíč“)
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
Třebíč místo orgánů obce Ostašov podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a O změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Třebíč 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 atd. a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování
písemností, její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel atd.
b) Orgány obce Ostašov budou údaje podle Cl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Třebíč, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města Třebíč 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 města Třebíč nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány města Třebíč 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 Ostašov poskytne městu Třebíč na jeho účet č.19-329711/0100 (variabilní symbol 9223 000003) vedený u
Komerční banky, as, pobočky Třebíč odměnu ve výši 50 Kč (slovy: Padesát korun českých ) za každý provedený úkon
na základě plnění podle ČI.lI 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 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ostašov, jeden stejnopis obdrží
město Třebíč 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 rady města Třebíč 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 Třebíči dne 12.9.2012
MVDr. Pavel Heřman v.r.
Starosta města Třebíč

V Ostašově dne 11.9.2012
Jaroslav Kabelka v.r.
starosta obce Ostašov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice, č. RM-46/2012/2 ze dne 16.7.2012 a usnesení zastupitelstva
obce Štěpkov, ze dne 29.8.2012 č. 12/10/01, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Obec Štěpkov, zastoupená starostou obce Čestmírem Malým, adresa obecního úřadu: Štěpkov 33, kraj Vysočina,
IC: 00378712, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec Štěpkov“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
Města Moravské Budějovice místo orgánů obce Štěpkov 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 Moravské Budějovice budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel,
a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování
písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
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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 Štěpkov budou údaje podle Cl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu Města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
Města Moravské Budějovice jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Štěpkov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
l2 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu Města Moravské Budějovice nejpozději následující pracovní den
po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány Města Moravské Budějovice jsou povinny tento údaj zaevidovat do
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Štěpkov poskytne Městu Moravské Budějovice na její účet č. 19-222‘711 /0100, vedený u Komerční banky a.s.
odměnu ve výši 100,-Kč ( slovy: sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Cl. II této smlouvy.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19- 222711/0100 vedený u KB, a.s, pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
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.
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 kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce
následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi 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 jejm předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Štěpkov, jeden stejnopis obdrží
Město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Štěpkov a usnesení rady Města Moravské Budějovice o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 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.
V Moravských Budějovicích dne 3.9.2012
Čestmír Malý v.r.
Starosta obce Štěpkov

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

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č.355/2011/SÚ ze dne 31.10.2011 a usnesení rady/zastupitelstva
obce Karlov č. 21/2012 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů níže uvedené smluvní strany tuto
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Veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Karlov, zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Stejskalem, Karlov 28, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, IČO: 00599484 (dále jen „obec A“)
a
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou obce Ing. Dagmar Zvěřinovou, Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, IČO: 295841 (dále jen „obec B“)
Čl. II
Předmětem smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B
namísto orgánů obce A.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů,
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec Baliny je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.
(identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční
jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho
využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým
je měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce 1 specifikované v příloze č. 4 předávat orgánu obce B bezodkladně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím systému datových schránek. Orgány obce B
jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději do
3 pracovních dnů od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý provedený úkon na
základě plnění podle čl. III této smlouvy. Odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách na
základě vyúčtování, které provede obec B a bude splatná do 15ti dnů ode dne doručení.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady (zastupitelstva) obce A (příloha č. 1), usnesení rady (zastupitelstva) obce
B (příloha č. 2) o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy (příloha č. 3) a rozsah poskytovaných údajů (příloha č. 4).
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 1 měsíc.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.10.2012
Ing. Vladimír Stejskal v.r.
starosta obce

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města Žďár nad Sázavou

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č.355/2011/SÚ ze dne 31.10.2011 a usnesení rady/zastupitelstva
obce Kotlasy č. 3/2012 ze dne 19.9.2012 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kotlasy, zastoupená starostou obce panem Petrem Špičkou, Kotlasy 31, 592 14 Nové Veselí, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, IČO: 600521 (dále jen „obec A“)
a
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou obce Ing. Dagmar Zvěřinovou, Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, IČO: 295841 (dále jen „obec B“)
Čl. II
Předmětem smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B
namísto orgánů obce A.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů,
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec Baliny je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.
(identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční
jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho
využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým
je měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce 1 specifikované v příloze č. 4 předávat orgánu obce B bezodkladně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím systému datových schránek. Orgány obce B
jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději do
3 pracovních dnů od jejich obdržení.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý provedený úkon na
základě plnění podle čl. III této smlouvy. Odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách na
základě vyúčtování, které provede obec B a bude splatná do 15ti dnů ode dne doručení.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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 rady (zastupitelstva) obce A (příloha č. 1), usnesení rady (zastupitelstva) obce
B (příloha č. 2) o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy (příloha č. 3) a rozsah poskytovaných údajů (příloha č. 4).
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 1 měsíc.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 17.10.2012
Pan Petr Špička v.r.
starosta obce Kotlasy

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města Žďár nad Sázavou

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č.355/2011/SÚ ze dne 31.10.2011 a usnesení zastupitelstva obce
Račín č. 6/2011 ze dne 14.12.2011 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Račín, zastoupená starostou obce panem Jiřím Subým, Račín č. 18, 592 11 Velká Losenice, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, IČO: 842311 (dále jen „obec A“)
a
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou obce Ing. Dagmar Zvěřinovou, Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, IČO: 295841 (dále jen „obec B“)
Čl. II
Předmětem smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B
namísto orgánů obce A.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů,
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec Baliny je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.
(identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční
jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho
využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým
je měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce 1 specifikované v příloze č. 4 předávat orgánu obce B bezodkladně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím systému datových schránek. Orgány obce B
jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději do
3 pracovních dnů od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý provedený úkon na
základě plnění podle čl. III této smlouvy. Odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách na
základě vyúčtování, které provede obec B a bude splatná do 15ti dnů ode dne doručení.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do 31. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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 rady (zastupitelstva) obce A (příloha č. 1), usnesení rady (zastupitelstva) obce
B (příloha č. 2) o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy (příloha č. 3) a rozsah poskytovaných údajů (příloha č. 4).
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 1 měsíc.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.9.2012
Jiří Subý v.r.
starosta obce Račín

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města Žďár nad Sázavou
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č.355/2011/SÚ ze dne 31.10.2011 a usnesení zastupitelstva obce
Rudolec ze dne 20.4.2012 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Rudolec, zastoupená starostou obce paní Danou Pavlasovou, Rudolec 47, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, IČO: 00599786 (dále jen „obec A“)
a
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostkou obce Ing. Dagmar Zvěřinovou, Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, IČO: 295841 (dále jen „obec B“)
Čl. II
Předmětem smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B
namísto orgánů obce A.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů,
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec Baliny je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.
(identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční
jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho
využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým
je měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce 1 specifikované v příloze č. 4 předávat orgánu obce B bezodkladně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím systému datových schránek. Orgány obce B
jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději do
3 pracovních dnů od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý provedený úkon na
základě plnění podle čl. III této smlouvy. Odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách na
základě vyúčtování, které provede obec B a bude splatná do 15ti dnů ode dne doručení.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do 31. 12. 2014. 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. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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 rady (zastupitelstva) obce A (příloha č. 1), usnesení rady (zastupitelstva) obce
B (příloha č. 2) o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy (příloha č. 3) a rozsah poskytovaných údajů (příloha č. 4).
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 1 měsíc.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 17.7.2012
Dana Pavlasová v.r.
Starostka obce Rudolec

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města Žďár nad Sázavou

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.26-VPS/12 uzavřená obcemi
Na základě usnesení č. 972 na 34. Zasedání Rady města Polná ze dne 3. Září 2012 a usnesení Zastupitelstva obce Stáj
ze dne 5.10. 2012 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Stáj, zastoupená starostou obce MVDr. Janem Cinklem, adresa obecního úřadu: Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy,
kraj Vysočina, IČ 00543764, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Stáj“)
Město Polná, zastoupené starostou obce Jindřichem Skočdopole, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, IČ 00286435, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec
Polná“)
Čl. II
Předmětem smlouvy
Předmětem této smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí, dále jen jako „RÚIAN“ podle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen jako „registr územní identifikace“ městem Polná namísto orgánů obce Stáj.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu se zák.č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, bude město Polná místo orgánů
obce Stáj zapisovat do systému RÚIAN tyto údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec Stáj je proto editorem těchto údajů
b) podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní
územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu
stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomických
atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),
c) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
d) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
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Orgány obce Stáj budou údaje podle odstavce 1 předávat odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Polná, a to na kontaktní e-mailovou adresu zivotniprostredi@mu-polna.cz ve formátu dokumentu .doc nebo .pdf a odbor
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Polná je povinen získané údaje zapsat do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí nejpozději třetí pracovní den po jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec Stáj za každý provedený zápis městem Polná dle čl. III této smlouvy, k jehož zápisu by byla příslušná poskytne
městu Polná odměnu 100,- Kč (jedno sto korun českých) na základě této smlouvy, a to na účet č. 1221-681/0100 vedený
u Komerční banky, pobočka Jihlava.
Obec Stáj poskytne odměnu na základě faktury vystavené městem Polná.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev a je účinná
dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Polná, jeden stejnopis obdrží
obec Stáj a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohou ke smlouvě je usnesení zastupitelstva obce Stáj, usnesení Rady města Polná 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 Kraje Vysočina.
Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná
plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
V Polné dne 5.9.2012
Jindřich Skočdopole v.r.
Starosta města Polná

V Stáj dne 5.10.2012
MVDr. Jan Cink v.r.
starosta obce Stáj

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Okrouhlička, Okrouhlička 48, lČ: 00579998, zastoupená starostkou obce Štěpánkou Trbuškovou
Městys Štoky, Štoky 19, lČ: 00268356, zastoupený starostou městyse Ing. Pavlem Královcem
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 Štoky místo orgánů obce Okrouhlička podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
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stavebnímu úřadu a obec 1 je proto editorem těchto údajů podle 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce Okrouhlička budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu městyse Štoky bezodkladně a orgány městyse
Štoky jsou povinny údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Městys Štoky nebude za zápis získaných údajů do informačního systému od obce Okrouhlička požadovat úhradu
nákladů.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do konce roku 2015. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. Vl
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č, 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží městys Štoky, jeden stejnopis obdrží
obec Okrouhlička 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 Okrouhlička a usnesení rady městyse Štoky o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 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.
Ve Štokách dne 24.9.2012
Ing. Pavel Královec v.r.

V Okrouhličce dne 23.10.2012
Štěpánka Trbušková v.r.
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Třeštice, ze dne 28. 8. 2012 č. 8/2012 a usnesení Rady města Třešť, ze dne
29. 8. 2012 č. 628/S/2012-29/8-R uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) níže
uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Třeštice, zastoupená starostou obce Martinem Kodysem, adresa: Třeštice 19, 588 56 Telč, Kraj Vysočina, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Statutárního města Jihlavy, IČO: 42634547 (dále jen „obec A“)
Město Třešť, zastoupená starostou města Ing. Vladislavem Hynkem, adresa: Revoluční 20, 589 01 Třešť, Kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Statutárního města Jihlavy, IČO: 00286753 (dále jen „obec
B“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B
namísto orgánů obce A.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec A je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho
odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle 44 odst. I zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do
části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce I předávat orgánu obce B, bezodkladně a orgány obce B jsou povinny
získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovní
den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č. 1466068319/0800 ‚ vedený u České spořitelny odměnu ve výši 200,- Kč (slovy:
dvěstě korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. III této smlouvy (odměna bude poskytována
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. Vl
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
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úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec A, jeden stejnopis obdrží obec B
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce A a usnesení rady obce B o souhlasu s uzavřením této smlouvy
a pravomocné rozhodnutí 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 Třešti dne 30.8.2012
Martin Kodys v.r.
starosta obce Třeštice

Ing. Vladimír Hynk v.r.
starosta města Třešť

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
č. 02/22/2330/12
Na základě usnesení Rady města Třebíče ze dne 14.8.2012 č. 37/21/RM12012 a usnesení zastupitelstva obce Mikulovice
č. 12/7 ze dne 24.5.2012 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
Město Třebíč, zastoupené starostou MVDr. Pavlem Heřmanem, adresa městského úřadu: Třebíč, Karlovo nám. 104/55,
Kraj Vysočina, IC: 00290629, bank. spojení KB Třebíč č,ú. 19-329711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Obec Mikulovice, zastoupená starostou Františkem Palíkem, adresa obecního úřadu: Mikulovice čp. 16, 675 22 Stařeč,
Kraj Vysočina, iČ: 00378186, bank. spojení: KB Třebíč, č.ú. 17120-711 kód banky 0100, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Mikulovice“)
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Třebíč
namísto orgánů obce Mikulovice.
III.
Rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Třebíč 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 Mikulovice, tzn.: budou zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)
prostřednictvím informačního systému územní identifikace (dále též jako „ISUI“) následující údaje, o kterých je obec
Mikulovice povinna městu Třebíč v souladu s touto smlouvou předat potřebné doklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu - § 42 odst. 4 zákona (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:
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- identifikační údaje stavebního objektu,
- údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku - část obce,
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu, 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 dle § 43 odst. 4 zákona,
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce dle § 44 odst. 1 zákona.
Obec, resp. orgán obce Mikulovice, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy
předávat bezodkladně, a to bud‘ formou zaslání do datové schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným
elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města Třebíč určenému orgánu města Třebíče, a to vždy nejpozději
následující pracovní den po jejich obdržení a příslušný orgán města Třebíče je povinen jako editor zapsat údaj do
příslušného systému nebo provést jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou údaj popisuje, dozví, tj. po jejich prokazatelném doručení.
IV.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí se uzavírá na dobu určitou a to na dobu tří let od nabytí její účinnosti. Účinnost veřejnoprávní smlouvy
dále skončí:
a) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
b) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce
následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V.
Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
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. a III. odst. 1) této smlouvy.
Částku 100 Kč za každý provedený úkon poskytne obec Mikulovice na účet města Třebíč. Úhrada bude poskytována
obcí Mikulovice ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní
platbou na účet města Třebíče č. 19-329711/0100 vedený u Komerční banky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován
den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. Výjimečně lze provést po dohodě úhradu přímo na pokladně města
Třebíč.
VI.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu S jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třebíč a usnesení zastupitelstva obce Mikulovice o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec Mikulovice, město Třebíč
a Krajský úřad Kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran
a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Třebíči dne 23. 8. 2012
MVDr. Pavel Heřman v.r.
Starosta města Třebíče

V Mikulovicích dne 17.8.2012
František Palík v.r.
starosta obce Mikulovice
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Myslibořice ze dne 4.4.2012 a usnesení Rady města Jaroměřice nad Rokytnou,
ze dne 8.8.2012 č. RM-55-2012-8 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Myslibořice, zastoupená starostou obce Milanem Palátem, adresa obecního úřadu: Myslibořice 14, 675 60
Myslibořice, kraj: Kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč IČ: 00289949,
(dále jen obec Myslibořice)
Město Jaroměřice nad Rokytnou, zastoupené starostou města Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, adresa městského
úřadu: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, kraj: Kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: Třebíč, IČ: 00289507, (dále jen Město Jaroměřice nad Rokytnou)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány Města
Jaroměřice nad Rokytnou namísto orgánů Obce Myslibořice.
Čl. III
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 Myslibořice podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů, zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující
údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a Obec Myslibořice je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.,
(identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční
jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho
využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je
měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., (změny údajů o adresním místě a zrněny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány Obce Myslibořice budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánům Města Jaroměřice nad Rokytnou bezodkladně
a orgány Města Jaroměřice nad Rokytnou jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec Myslibořice uhradí Městu Jaroměřice nad Rokytnou na jeho účet č. 1321711/0100, vedený u Komerční banky, a. s.
náklady spojené se zabezpečením zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí ve výši
100 Kč (slovy sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Náklady budou hrazeny čtvrtletně, vždy v prvním měsíci následujícího kalendářního čtvrtletí po čtvrtletí, za které je
prováděna náhrada, a to na základě fakturace ze strany Města Jaroměřice nad Rokytnou (faktura bude splatná do 14 dnů
od jejího doručení Obci Myslibořice).
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Čl. V
Doba trváni 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.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany bez
udání důvodů s výpovědní lhůtou dva měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena druhé straně.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona Č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
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 Myslibořice, 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.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Myslibořice a usnesení Rady města Jaroměřice nad Rokytnou
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 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.
Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou. Dostane-li se
konkrétní ustanovení této smlouvy do rozporu s platnou právní úpravou, nezakládá tato skutečnost neplatnost tohoto
smluvního vztahu a smluvní strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou.
V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 24.8.2012
Za Obec Mysilibořice
Milan Palát v.r.
starosta Obce Myslibořice

Za Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta Města Jaroměřice nad Rokytnou

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Menhartice ze dne 4.4.2012 a usnesení Rady města Jemnice, ze dne 14.3.2012
č. 3/2012 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Menhartice, zastoupená starostkou obce Boženou Gliganičovou, adresa obecního úřadu: Menhartice 23, 675
31 Jemnice, kraj: Kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Moravské Budějovice,
IČ: 48527441, (dále jen obec Menhartice)
Město Jemnice, zastoupené starostou města Ing. Miloslavem Nevěčný, adresa městského úřadu: Husova 103, 675 31
Jemnice, kraj: Kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Moravské Budějovice,
IČ: 00289531, (dále jen Město Jemnice)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města
Jemnice namísto orgánů obce Menhartice.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Jemnice místo orgánů obce Menhartice podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec Menhartice je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.,
(identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční
jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho
využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je
měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce Menhartice budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánům města Jemnice bezodkladně a orgány města
Jemnice jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec Menhartice uhradí městu Jemnice na jeho účet č. 820711/0100, vedený u Komerční banky, a. s. náklady spojené
se zabezpečením zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí ve výši 100 Kč (slovy sto
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. III této smlouvy.
Náklady budou hrazeny čtvrtletně, vždy v prvním měsíci následujícího kalendářního čtvrtletí po čtvrtletí, za které je
prováděna náhrada, a to na základě fakturace ze strany města Jemnice (faktura bude splatná do 14 dnů od jejího doručení
obci Menhartice).
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 2) Smlouvu lze předčasně ukončit pouze
písemně dohodou stran, nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany bez udání důvodů s výpovědní lhůtou dva
měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 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 Menhartice, jeden stejnopis
obdrží město Jemnice 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 Menhartice a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 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.
Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou. Dostane-li se
konkrétní ustanovení této smlouvy do rozporu s platnou právní úpravou, nezakládá tato skutečnost neplatnost tohoto
smluvního vztahu a smluvní strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou.
Dne: 4.4.2012
Za obec Menhartice
Božena Gliganičová v.r.
Starostka obce Menhartice

Dne 14.3.2012
Za město Jemnice
Ing. Miloslav Nevěčný v.r.
starosta města Jemnice
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení zastupitelstva obce Budíkov ze dne 16.4.2012 č. 6/2012 a usnesení zastupitelstva města Humpolec,
ze dne 18.4.2012 č. 217/10/ZM/2012 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)]
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Budíkov, zastoupená starostkou obce Marií Žáčkovou, adresa obecního úřadu: Budíkov 4, 396 01 Humpolec, Kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec IČO: 00247901, (dále jen „obec A“)
Město Humpolec, zastoupená starostou města Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, Kraj Vysočina,
obec s rozšířenou působností, IČO: 00248266, (dále jen „obec B“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B
namísto orgánů obce A.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec A je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje O typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce I předávat orgánu obce B, bezodkladně a orgány obce B jsou povinny
získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovní
den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č.1421 261/0100, vedený u Komerční banky a.s. exp. Humpolec odměnu ve výši
50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. III této smlouvy (odměna
bude poskytována v pravidelných ročních splátkách).
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do konce roku 2013. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
ČI. Vl
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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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 rady (zastupitelstva) obce A a usnesení rady (zastupitelstva) obce B o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 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 Budíkově 14. 5. 2012
Marie Žáčková v.r.
starostka obce Budíkov

V Humpolci dne 14.5.2012
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta města Humpolec

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení zastupitelstva obce Senožaty ze dne 25.4.2012 č. 1/2012 a usnesení zastupitelstva města Humpolec,
ze dne 18.4.2012 č. 217/10/ZM/2012 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)]
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Senožaty, zastoupená starostou obce Mgr. Zdeňkem Vaňkem, adresa obecního úřadu: Senožaty 166, 394 56
Senožaty, Kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec IČO: 00249050, (dále
jen „obec A“)
Město Humpolec, zastoupená starostou města Mgr. Jiřím Kučerou, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, Kraj Vysočina,
obec s rozšířenou působností, IČO: 00248266, (dále jen „obec B“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B
namísto orgánů obce A.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec A je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje O typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce A budou údaje podle odstavce I předávat orgánu obce B, bezodkladně a orgány obce B jsou povinny
získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovní
den od jejich obdržení.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č.1421 261/0100, vedený u Komerční banky a.s. exp. Humpolec odměnu ve výši
50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. III této smlouvy (odměna
bude poskytována v pravidelných ročních splátkách).
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do konce roku 2013. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
ČI. Vl
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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 rady (zastupitelstva) obce A a usnesení rady (zastupitelstva) obce B o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 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 Senožatech 14. 5. 2012
Mgr. Zdeněk Vaněk v.r.
starosta obce Senožaty

V Humpolci dne 14.5.2012
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta města Humpolec

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 4.6.2012 č. RM-43/2012/4 a usnesení zastupitelstva obce
Dědice č. 03/2012/07 ze dne 13.3.2012 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
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 Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Obec Dědice, zastoupená starostou obce Bohumilem Pešlem, adresa obecního úřadu: Dědice 40, kraj Vysočina,
IČ: 00376825, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec“)
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města
Moravské Budějovice namísto orgánů obce.
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III.
Rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Moravské Budějovice 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 Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou
předat potřebné doklady:
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.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení
a příslušný orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného
systému ISUI nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení.
IV.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
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 kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce
následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
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 jedno sto
korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy. Úhrada bude poskytována ve
dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města
Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den
připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
VI.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou. Přílohu
k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Moravské Budějovice a usnesení Zastupitelstva obce Dědice o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Moravské
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Budějovice a Krajský úřad Kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Moravských Budějovicích dne
Ing Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Lesonicích dne
Bohumil Pešl v.r.
starosta obce Dědice

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 30.7.2012 č. RM-47/2012/1 a usnesení zastupitelstva
obce Domamil č. 37/2/2012 ze dne 27.6.2012 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
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 Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Obec Domamil, zastoupená starostou obce Radkem Menčíkem, adresa obecního úřadu: Domamil 135, kraj Vysočina,
IČ: 00289311, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen
„obec“)
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města
Moravské Budějovice namísto orgánů obce.
III.
Rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Moravské Budějovice 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 Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou
předat potřebné doklady:
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.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení
a příslušný orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného
systému ISUI nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení.
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IV.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
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 kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne
měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
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 jedno sto
korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy. Úhrada bude poskytována ve
dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města
Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den
připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
VI.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou. Přílohu
k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Moravské Budějovice a usnesení Zastupitelstva obce Domamil o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Moravské
Budějovice a Krajský úřad Kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Moravských Budějovicích dne 7.8.2012
Ing Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Domamili dne 7.8.2012
Radek Menčík v.r.
starosta obce Domamil

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 10.5.2012 č. RM-41/2012/2 a usnesení zastupitelstva
obce Lesonice z 12. zasedání, konaného dne 18.6.2012 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
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 Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Obec Lesonice, zastoupená starostou obce Ing. Rostislavem Čechem, adresa obecního úřadu: Lesonice 117, kraj
Vysočina, IČ: 00289752, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice
(dále jen „obec“)
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II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města
Moravské Budějovice namísto orgánů obce.
III.
Rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Moravské Budějovice 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 Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou
předat potřebné doklady:
d) 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
e) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
f) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení
a příslušný orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného
systému ISUI nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení.
IV.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouvy skončí:
d) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
e) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
f) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne
měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
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 jedno sto
korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy. Úhrada bude poskytována ve
dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města
Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den
připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
V.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou. Přílohu
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k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Moravské Budějovice a usnesení Zastupitelstva obce Lesonice o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Moravské
Budějovice a Krajský úřad Kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Moravských Budějovicích dne 16.07.2012
Ing Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Lesonicích dne 16.7.2012
Ing. Rostislav Čech v.r.
starosta obce Lesonice

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 4.6.2012 č. RM-43/2012/5 a usnesení zastupitelstva obce
Martínkov č. 19.6.135 ze dne 7.5.2012 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
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 Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Obec Martínkov, zastoupená starostou obce Josefem Svobodou, adresa obecního úřadu: Martínkov 29, Lesonice,
675 44, kraj Vysočina, IČ: 00378151, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské
Budějovice (dále jen „obec“)
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města
Moravské Budějovice namísto orgánů obce.
III.
Rozsah a podmínky smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění se město
Moravské Budějovice 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 Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou
předat potřebné doklady:
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.
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Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení
a příslušný orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného
systému ISUI nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení.
IV.
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
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 kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne
měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
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 jedno
sto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy. Úhrada bude poskytována
ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet
města Moravské Budějovice č.19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován
den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
VI.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou. Přílohu
k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Moravské Budějovice a usnesení Zastupitelstva obce Martínkov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Moravské
Budějovice a Krajský úřad Kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Moravských Budějovicích dne 2.07.2012
Ing Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Martínkově dne 2.7.2012
Josef Svoboda v.r.
starosta obce Martínkov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.27-VPS/12 uzavřená obcemi
Na základě usnesení č. 1069 na 38. Zasedání Rady města Polná ze dne 21. listopadu 2012 a usnesení Zastupitelstva obce
Nadějov ze dne 19.11. 2012 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nadějov, zastoupená starostou obce Marií Kučerovou, adresa obecního úřadu: Nadějov 81, 588 27 Jamné
u Jihlavy, kraj Vysočina, IČ 00373842, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen
„obec Nadějov“)
Město Polná, zastoupené starostou obce Jindřichem Skočdopole, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná,
kraj Vysočina, IČ 00286435, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
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Čl. II
Předmětem smlouvy
Předmětem této smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí, dále jen jako „RÚIAN“ podle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen jako „registr územní identifikace“ městem Polná namísto orgánů obce Nadějov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu se zák.č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, bude město Polná místo orgánů
obce Nadějov zapisovat do systému RÚIAN tyto údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec Stáj je proto editorem těchto údajů
b) podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní
územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu
stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomických
atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),
c) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
d) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce Nadějov budou údaje podle odstavce 1 předávat odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Polná, a to na kontaktní e-mailovou adresu zivotniprostredi@mu-polna.cz ve formátu dokumentu .doc nebo .pdf a odbor
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Polná je povinen získané údaje zapsat do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí nejpozději třetí pracovní den po jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec Nadějov za každý provedený zápis městem Polná dle čl. III této smlouvy, k jehož zápisu by byla příslušná poskytne
městu Polná odměnu 100,- Kč (jedno sto korun českých) na základě této smlouvy, a to na účet č. 1221-681/0100 vedený
u Komerční banky, pobočka Jihlava.
Obec Nadějov poskytne odměnu na základě faktury vystavené městem Polná.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev a je účinná
dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Polná, jeden stejnopis obdrží
obec Nadějov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohou ke smlouvě je usnesení zastupitelstva obce Nadějov, usnesení Rady města Polná 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 Kraje Vysočina.
Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná
plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
V Polné dne 22.11.2012
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

V Stáj dne 5.10.2012
Marie Kučerová v.r.
starosta obce Nadějov
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Ježov č. 2 ze dne 8.3.2013 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec, ze dne
20.2.2013 č. /16/ZM/2013 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)] níže uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Ježov, zastoupená starostou obce Karlem Chalkovským, Ježov 33, 396 01 Humpolec, Kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec IČO: 00247901, (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou města 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 doručování písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce 1 budou údaje podle Cl.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 Cl. II této smlouvy (odměna
bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1.1.2013. Smlouvu lze vypovědět po dohodě obou smluvních stran
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 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 rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
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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 Humpolci dne 20.2. 2013
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta města Humpolec

Karel Chvalkovský v.r.
starosta obce Ježov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vystrkov ze dne 21.2.2013 a usnesení Zastupitelstva města Humpolec, ze
dne 24.4.2013 č. 345/17/ZM/2013 uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)] níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Vystrkov, zastoupená starostou obce Jaroslavem Pospíšilem, Vystrkov 90, 396 01 Humpolec, Kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec IČO: 00247901, (dále jen „obec 1“)
Město Humpolec, zastoupená starostou města 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 doručování písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce 1 budou údaje podle Cl.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 Cl. II této smlouvy (odměna bude
poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1.1.2013. Smlouvu lze vypovědět po dohodě obou smluvních stran
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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 rozhodnutí 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 Humpolci dne 30.4. 2013
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta města Humpolec

Jaroslav Pospíšil v.r.
starosta obce Vystrkov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 27.11.2012 č. 8/15/2012 a usnesení Zastupitelstva
obce Bohuňov ze dne 20.11.2012 č. 14/2012 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, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Obec Bohuňov, zastoupená starostou obce Bc. Petrem Vášou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bohuňov50, 593 01,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem orgánů obce Bohuňov podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Bystřice nad Pernštejnem budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel,
a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky a 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny
nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Bohuňov budou údaje podle Cl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Bystřice nad Pernštejnem, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Bohuňov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce 2 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci
rozhodnutí a orgány města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Bohuňov poskytne městu Bystřice nad Pernštejnem na její účet č. 9005-723751/0100, vedené u Komerční banky
odměnu ve výši 10,-Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Cl. II této
smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).

Částka 2/2013

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Strana 85

Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do 31.12.2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad Pernštejnem,
jeden stejnopis obdrží obec Bohuňov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem a usnesení zastupitelstva obce Bohuňov
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválením 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 Bystřici nad Pernštejnem dne 27.11. 2012
Ing. Karel Pačiska v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Bc. Petr Váša v.r.
starosta obce Bohuňov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 27.11.2012 č. 8/15/2012 a usnesení Zastupitelstva
obce Býšovec ze dne 14.11.2012 č. 10/06/2012 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, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Obec Býšovec, zastoupená starostou obce Josefem Lukasem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Býšovec 20, 593 01,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem orgánů obce Býšovec podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Bystřice nad Pernštejnem budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel,
a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování
písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení
trvalého pobytu na území České republiky a 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování
písemností, její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Býšovec budou údaje podle Cl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Bystřice nad Pernštejnem, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
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c) Orgány obce Býšovec 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 města Bystřice nad Pernštejnem jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému
evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Býšovec poskytne městu Bystřice nad Pernštejnem na její účet č. 9005-723751/0100, vedené u Komerční banky
odměnu ve výši 10,-Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Cl. 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 31.12.2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad Pernštejnem,
jeden stejnopis obdrží obec Býšovec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem a usnesení zastupitelstva obce Býšovec
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválením 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 Bystřici nad Pernštejnem dne 27.11. 2012
Ing. Karel Pačiska v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Josef Lukas v.r.
starosta obce Býšovec

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení zastupitelstva obce Nová Ves u Leštiny ze dne 20.3.2013 č. 1/2013 a usnesení zastupitelstva obce
Golčův Jeníkov ze dne 24.4.2013, č. 037/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nová Ves u Leštiny, zastoupená starostou Michalem Dlouhým, Obecní úřad Nová Ves u Leštiny, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
Město Golčův Jeníkov, zastoupeno starostou Ing. Pavlem Kopeckým, městský úřad Golčův Jeníkov, 582 82
Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce Golčův Jeníkov místo orgánů obce Nová Ves u Leštiny podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
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číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Golčův Jeníkov budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky a 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností,
její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Nová Ves u Leštiny budou údaje podle Cl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce
předávat orgánu města Golčův Jeníkov, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
města Golčův Jeníkov jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Nová Ves u Leštiny jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
občana (podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Golčův Jeníkov nejpozději následující pracovní
den po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Golčův Jeníkov jsou povinny tento údaj zaevidovat do
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Nová Ves u Leštiny poskytne městu Golčův Jeníkov na její účet č. 19-1123656389/0800, vedený u ČS a.s., Golčův
Jeníkov odměnu ve výši 10,-Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Cl. II
této smlouvy (odměna bude poskytnuta na konci roku).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nová Ves u Leštiny, jeden
stejnopis obdrží město Golčův Jeníkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Nová Ves u Leštiny a usnesení zastupitelstva města Golčův
Jeníkov o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválením 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 Nové Vsi u Leštiny dne 3.4. 2013
Michal Dlouhý v.r.
starosta obce Nová Ves u Leštiny

V Golčově Jeníkově dne 26.4.2013
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta města Golčův Jeníkov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení zastupitelstva obce Podmoky (obec 1) ze dne 10.3.2013, č. 2/2013 a usnesení rady města Golčův
Jeníkov(obec 3) ze dne 28.3.2013, č. 022/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Strana 88

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Částka 2/2013

Čl. I
Smluvní strany
Obec 1, zastoupená starostou panem Miroslavem Ronovským, adresa obecního úřadu: Podmoky 41, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina (dále jen „obec 1“)
Obec 3, zastoupená starostou Ing. Pavlem Kopeckým, adresa městského úřadu: nám. T.G.Masaryka 110, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, (dále jen „obec 3“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce 3 místo orgánů obce 1 podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány obce 3 budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3
písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce 1 budou údaje podle Cl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
obce 3, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce 3 jsou povinny získané údaje
zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce 1 jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12
zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu obce 3 nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci
rozhodnutí a orgány obce 3 jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec 1 poskytne obci 3 na její účet č. 19-1123656389/0800, vedený u ČS a.s. odměnu ve výši 10,-Kč (slovy: deset korun
českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Cl. 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 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obdrží obec 3
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady (zastupitelstva) obce 1 a usnesení rady (zastupitelstva) obce 3 o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválením 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 Golčově Jeníkově dne 3.4. 2013
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta obce 3

V Golčově Jeníkově dne 26.4.2013
Miroslav Ronovský v.r.
starosta obce 1
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení zastupitelstva obce Zvěstovice ze dne 4.3.2013 a usnesení zastupitelstva obce Golčův Jeníkov ze
dne 28.3.2013, č. 022/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Zvěstovice, zastoupená starostou Vladislavem Liškou, Obecní úřad Zvěstovice, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
Město Golčův Jeníkov, zastoupeno starostou Ing. Pavlem Kopeckým, městský úřad Golčův Jeníkov, 582 82 Golčův
Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce Golčův Jeníkov místo orgánů obce Zvěstovice podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány města Golčův Jeníkov budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky a 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností,
její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány obce Zvěstovice budou údaje podle Cl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Golčův Jeníkov, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města
Golčův Jeníkov jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Zvěstovice jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
(podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Golčův Jeníkov nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Golčův Jeníkov jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Zvěstovice poskytne městu Golčův Jeníkov na její účet č. 19-1123656389/0800, vedený u ČS a.s., Golčův Jeníkov
odměnu ve výši 10,-Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Cl. 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 2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zvěstovice, jeden stejnopis
obdrží město Golčův Jeníkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Zvěstovice a usnesení zastupitelstva města Golčův Jeníkov
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválením smluvních stran a souhlasu
příslušného krajského úřadu.
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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.
Ve Zvěstovicích dne 8.4. 2013
Vladislav Liška v.r.
starosta obce Zvěstovice

V Golčově Jeníkově dne 3.4.2013
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta města Golčův Jeníkov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě Opatření starosty obce Kalhov ze dne 18.2. 2013 a opatření starosty městyse Větrný Jeníkov ze dne 19. 2.
2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kalhov, zastoupená starostou obce: Zdeněk Dvořák, adresa obecního úřadu: Kalhov, 588 42 Větrný Jeníkov, kraj
Vysočina (dále jen „obec Kalhov“)
Městys Větrný Jeníkov, zastoupená starostou městyse: Ivo Grubbauer, adresa úřadu městyse: Větrný Jeníkov č.p. 5,
588 42 Větrný Jeníkov, kraj Vysočina (dále jen „městys Větrný Jeníkov“)
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
městyse Větrný Jeníkov namísto orgánů obce Kalhov podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány městyse Větrný Jeníkov budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to
v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona o evidenci obyvatel, týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres
pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a § 10b zákona o evidenci obyvatel, kdy se na žádost
obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení.
b) Orgány obce Kalhov budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce Kalhov
předávat orgánu městyse Větrný Jeníkov, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány
městyse Větrný Jeníkov jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c) Orgány obce Kalhov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle
§ 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu městyse Větrný Jeníkov nejpozději následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí a orgány městyse Větrný Jeníkov jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního
systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí od obce Kalhov.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec Kalhov poskytne městysi Větrný Jeníkov na její účet číslo 2427-681/0100, vedený u Komerční banky, odměnu ve
výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy. Odměna
bude poskytována vždy jedenkrát ročně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kalhov, jeden stejnopis obdrží
městys Větrný Jeníkov a jeden stejnopis včetně příslušných příloh obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří Opatření starosty obce Kalhov, opatření starosty městyse Větrný Jeníkov a pravomocné
rozhodnuti Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, která vyžaduje souhlas Krajského úřadu Kraje
Vysočina, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být oznámena Krajskému úřadu Kraje Vysočina.
V Kalhově dne 19.2.2013
Zdeněk Dvořák v.r.
starosta obce Kalhov

Ivo Grubbauer v.r.
starosta městyse Větrný Jeníkov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi obcemi na úseku zapisování údajů vedených v informačním
systému evidence obyvatel č. 02/22/2066/13
Na základě opatření starosty obce Mikulovice ze dne 13.2.2013 a usnesení rady města Třebíč ze dne 5.3.2013 č. 47/7/
RM/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Mikulovice, zastoupená starostou obce Františkem Palíkem, adresa obecního úřadu: Mikulovice č. 16, 675 22
Stařeč, Kraj Vysočina, IČ 00378186, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč, (dále
jen „obec Mikulovice“)
Město Třebíč, zastoupená starostou města MVDr. Pavlem Heřmanem, adresa obecního úřadu: Třebíč, Karlovo nám.
104/55, Kraj Vysočina, IČ: 00290629, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností města Třebíč, (dále
jen „město Třebíč“)
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 Třebíč místo orgánů obce Mikulovice 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 Třebíč 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 doručování písemností, její
změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel atd..
b) Orgány obce Mikulovice budou údaje podle Cl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat
orgánu města Třebíč, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města Třebíč jsou
povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den
od jejich obdržení.
c) Orgány obce Mikulovice jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
(podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Třebíč nejpozději následující pracovní den po nabytí
právní moci rozhodnutí a orgány města Třebíč 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 Mikulovice poskytne městu Třebíč na jeho účet č. 19-329711/0100 (variabilní symbol 9223000001), vedený
u Komerční banky, a.s., pobočky Třebíč odměnu ve výši 70 Kč (slovy: sedmdesát korun českých) za každý provedený
úkon na základě plnění podle Cl. 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 2015. 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 Mikulovice, jeden stejnopis
obdrží město Třebíč 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 Mikulovice a usnesení rady města Třebíč o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválením 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.
Ve Třebíči dne 7.3. 2013
MVDr. Pavel Heřman v.r.
starosta města Třebíč

V Mikulovicích dne 15.2.2013
František Palík v.r.
starosta obce Mikulovice

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rovná ze dne 16.12.2012 č. 37/12 a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník ze
dne 20.12.2012 č. 83/2012 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 panem Vladimírem Kotýnkem a místostarostkou Lenkou Lacinovou, adresa
obecního úřadu: Hořepník, náměstí 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
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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 Rovná budou údaje podle Cl.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 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 Cl. 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 31.12.2014. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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
rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválením 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.
Ve Hořepníku dne 21.12.2012
Pavel Vaněček v.r.
starosta obce Rovná

Vladimír Kotýnek v.r.
starosta obce Hořepník

Lenka Lacinová v.r.
Místostarosta obce Hořepník

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Pacov č. 227 ze dne 1.12.2010 a rozhodnutí starosty obce Velká Chyška č. 1 ze dne
14.2.2013 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 Velká Chyška, zastoupená starostou obce Josefem Zemanem, Velká Chyška 69, IČ 00249289, 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 Velká Chyška vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Velká Chyška v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Pacov místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Velká Chyška.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Velká Chyška 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 Velká Chyška 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
Velká Chyška 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 Velká Chyška a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velké Chyšce dne 25.4.2013
Josef Zeman v.r.
starosta obce Velká Chyška

V Pacově dne 15.4.2013
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi na úseku přestupků
č. 02/22/2336/12
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hvězdoňovice č. 2, ze dne 17.9.2012 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 Hvězdoňovice, zastoupená starostou Karlem Juzou, adresa sídla obce: Hvězdoňovice čp. 8, Kraj Vysočina,
IČ: 00377287, bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 17024711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Hvězdoňovice“)
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“)
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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 Hvězdoňovice 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 Hvězdoňovice. 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 Hvězdoňovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 6,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 564,- Kč (slovy: pětsetšedesátčtyři
korun českých) 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 Hvězdoňovice 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 92200103
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 Hvězdoňovice 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 Hvězdoňovice, 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 Hvězdoňovice a usnesení Rady města Třebíče
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení
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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 3.1.2013
MVDr. Pavel Heřman v. r.
starosta města Třebíč

V Hvězdoňovice dne 2.1.2013
Karel Juza v.r.
starosta obce Hvězdoňovice

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
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dubovice, zastoupená starostou obce JUDr. Jaroslavem Váňou, adresa obecního úřadu Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, IČO 49056620, (dále jen „obec“)
Město Pelhřimov, zastoupené starostou obce Leopoldem Bambulou, adresa obecního úřad: Masarykovo náměstí 1, 393
01 Pelhřimov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, IČO: 00248801
(dále jen „město“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto
orgánů obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, formou datové zprávy, případně osobním
doručením na odbor informačních a komunikačních technologií MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460 a orgány města jsou
povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec poskytne městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u ČS a.s., variabilní symbol 94/IČO organizace (max 10
znaků) odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl.
III této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných pololetních splátkách).
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Čl. V
Doba trvání smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží 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 rady/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 bez uvedení důvodu kterékoliv
smluvní strany s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Dubovicích dne 8.7.2012
JUDr. Jaroslav Váňa v.r.
starostka obce

V Pelhřimově dne 7.12.2012
Leopold Bambula v.r.
starosta města

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
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dobrá Voda, zastoupená starostou obce Zdeňkem Smrčkou, adresa obecního úřadu Dobrá Voda 45, 394 02
Dobrá Voda u Pelhřimova, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, IČO
00515787, (dále jen „obec“)
Město Pelhřimov, zastoupené starostou obce Leopoldem Bambulou, adresa obecního úřad: Masarykovo náměstí 1, 393
01 Pelhřimov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, IČO: 00248801
(dále jen „město“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto
orgánů obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
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a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, formou datové zprávy, případně osobním
doručením na odbor informačních a komunikačních technologií MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460 a orgány města jsou
povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec poskytne městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u ČS a.s., variabilní symbol 94/IČO organizace (max 10
znaků) odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl.
III této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných pololetních splátkách).
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží 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 rady/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 bez uvedení důvodu kterékoliv
smluvní strany s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Dobré Vodě dne 11.6.2012
Zdeněk Smrčka v.r.
starostka obce

V Pelhřimově dne 7.12.2012
Leopold Bambula v.r.
starosta města
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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
Čl. I
Smluvní strany
Obec Onšov, zastoupená starostkou obce Mgr. Bohumilou Urbánkovou, adresa obecního úřadu Onšov 10, 395 01 Pacov,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, IČO 00511609, (dále jen „obec“)
Město Pelhřimov, zastoupené starostou obce Leopoldem Bambulou, adresa obecního úřad: Masarykovo náměstí 1, 393
01 Pelhřimov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, IČO: 00248801
(dále jen „město“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto
orgánů obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních
objektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, formou datové zprávy, případně osobním
doručením na odbor informačních a komunikačních technologií MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460 a orgány města jsou
povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec poskytne městu na jeho účet č. 622101359/0800, vedený u ČS a.s., variabilní symbol 94/IČO organizace (max
10 znaků) odměnu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle
čl. III této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných pololetních splátkách).
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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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 rady/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 bez uvedení důvodu kterékoliv
smluvní strany s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V Onšově dne 14.6.2012
Mgr. Bohumila Urbánková v.r.
starostka obce

V Pelhřimově dne 7.12.2012
Leopold Bambula v.r.
starosta města

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení Zastupitelstva městyse Bobrová č. 20/2012 ze dne 20.12.2012 (bod 18) 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Městys Bobrová, zastoupený Zdeňkou Smažilovou, starostkou obce, adresa úřadu městyse: Úřad městyse Bobrová
138, 592 55 Bobrová, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na
Moravě, IČ: 00293971, č. účtu: 153938876/0300 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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
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a nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Faktura bude obsahovat počet a č.j. přestupků spadajících do územního
obvodu městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Zdeňka Smažilová v. r.
starostka obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č.
8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Bobrůvka ze dne 15.3.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Bobrůvka, zastoupená Františkem Cermanem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bobrůvka,
592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO:
00545376, č. účtu: 14025751/0100 (dále jen „obec“)
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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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

František Cerman v. r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Borovnice ze dne 16.1.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Borovnice, zastoupená Holeš Eduard, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Borovnice 54, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00599301,
č. účtu: 17023-751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, 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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Holeš Eduard v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Daňkovice ze dne 1.2..2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Daňkovice, zastoupená Marií Dobiášovou starostkou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Daňkovice 9,
Kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00599352,
č. účtu: 18122751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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
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a nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Faktura bude obsahovat počet a č.j. přestupků spadajících do územního
obvodu městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Marie Dobiášová v. r.
starostka obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Dlouhé č. 05/12 pod bodem č. 16 ze dne 20.12.2012
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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Dlouhé, zastoupená Pavlem Tulisem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dlouhé 72, 592 55
Bobrová, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO:
00599361, č. účtu: 14025751/0100 (dále jen „obec“)
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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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Pavel Tulis v. r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Fryšava pod Žákovou horou č. 4 ze 14 ŘZ ZO ze dne
1.3.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Fryšava pod Žákovou horou, zastoupená Ing. Josefem Fialou, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní
úřad Fryšava pod Žákovou horou 80, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, kraj Vysočina, příslušnost do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294284, č. účtu: 6623751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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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, 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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Ing. Josef Fiala v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Javorek ze dne 18.3.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Javorek, zastoupená Ing. Jiřím Kaláškem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Javorek 57, 592
03 Sněžné, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO:
00599441, č. účtu: 1624765399/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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
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a nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Faktura bude obsahovat počet a č.j. přestupků spadajících do územního
obvodu městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2012
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Ing. Jiří Kalášek v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení rady městyse Jimramov Zápis č. XII/2012, bod 1, ze dne 19.12.2012 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Městys Jimramov, zastoupen Ing. Josefem Homolkou, starostou, adresa úřadu: Úřad městyse Jimramov, Náměstí Jana
Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové
Město na Moravě, IČO: 00294471, č. účtu: 1623470329/0800 (dále jen „obec“)
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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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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.

s

V Novém Městě na Moravě dne 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
tarosta města Nové Město na Moravě

Ing. Josef Homolka v. r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Kadov ze dne 10.1.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Kadov, zastoupená Jiřím Lauschem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kadov 51, 590 03
Sněžné, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO:
00599476, č. účtu: 31028-751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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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, 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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Jiří Lausch v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Krásné č. 1/2013 ze dne 23.1.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Krásné, zastoupená Alešem Suchým, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Krásné 68, 592 03
Sněžné, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO:
00599506, č. účtu: 32629-751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce (městyse) 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
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a nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Faktura bude obsahovat počet a č.j. přestupků spadajících do územního
obvodu městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Aleš Suchý v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Křídla č. 7 ze dne 28.12.2012 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Křídla, zastoupená Ing. Zdeňkem Tatíčkem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Křídla 1, 592 31,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00842648,
č. účtu: 38529751/0100 (dále jen „obec“)
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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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Ing. Zdeněk Tatíček v. r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Kuklík č. 08/2012 ze dne 21.12.2012 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Kuklík, zastoupená Ing. Ladislavem Regentem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kuklík 25,
592 03 Kuklík, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě,
IČO: 00599514, č. účtu: 30228751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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
městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, 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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

V Kuklíku dne 3.1.2013
Ladislav Regent v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Líšná ze dne 28.12.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Líšná, zastoupená Adolfem Drdlou, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Líšná, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00599557, č. účtu:
2519389349/0800 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
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Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Adolf Drdla v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Nová Ves u Nového Města na Moravě č. 18/2013 ze
dne 7.3.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastoupená Václavem Pohankou, starostou obce, adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 104, 592 31 Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00842630, č. účtu: 38123751/0100
(dále jen „obec“)
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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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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
městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 18.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Václav Pohanka v. r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Podolí č. 4/2103 ze dne 25.1.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Podolí, zastoupená Ing. Pavlem Blažkem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Podolí, Podolí 43,
592 55 Bobrová, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě,
IČO: 00599689, č. účtu: 18229751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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.
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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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Ing. Pavel Blažek v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Radešín pod bodem č. 2 ze dne 14.1.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Radešín, zastoupená Bohuslavem Bartošem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Radešín 19,
592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO:
00599727, č. účtu: 31925-751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Bohuslav bartoš v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Radešínská Svratka ze dne 25.4.2013 uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Radešínská Svratka, zastoupená Jiřím Zavřelem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Radešínská
svratka 134, 592 33, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na
Moravě, IČO: 00295205, č. účtu: 8223-751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, 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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 17.5.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Jiří Zavřel v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Radňovice č. 5/2012 ze dne 21.12.2012 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Radňovice, zastoupená Ing. Františkem Dvořákem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Radňovice
61, 592 31 Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové
Město na Moravě, IČO: 00545422, č. účtu: 212879256/0300 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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
městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
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Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Ing. František Dvořák v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Řečice č. 168/2013 ze dne 25.1.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (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, IČO: 00295353, č. účtu: 12329-751/0100 (dále jen „obec“)

Částka 2/2013

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Strana 125

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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

V Řečici dne 25.1.2013
Josef Eichler v. r.
starosta obce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Sněžné č. 19.10.11 ze dne 17.12.2012 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Městys Sněžné, zastoupený Annou Havlíkovou, starostkou obce, adresa obecního úřadu: Úřad městyse Sněžné, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00295451,
č. účtu: 1622456349/0800 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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.
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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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Ve Sněžném dne 21.12.2012
Anna Havlíková v. r.
starostka městyse

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Tři Studně ze dne 27.2.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Tři Studně, zastoupená Milošem Brabcem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Tři Studně 25, 592
04 Tři Studně, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě,
IČO: 00842214, č. účtu: 35723751/010 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 9.4.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Miloš Brabec v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Věcov č. 6/2012 ze dne 17.12.2012 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
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a
Obec Věcov, zastoupená Zdeňkem Vaspírem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad věcov 61, 592 44
věcov, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO:
00295621, č. účtu: 154520519/0300 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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.
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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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Zdeněk Vraspír v. r.
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem č. 8
programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Vlachovice č. 23/2012 ze dne 20.12.2012 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Vlachovice, zastoupená Ing. Zdeňkou Hruškovou, starostkou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Vlachovice
30, 592 31 Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové
Město na Moravě, IČO: 00842664, č. účtu: 39329751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů).
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Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Ing. Zdeňka Hrušková v. r.
starostka obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její … schůzi č. 56 dne 16.1.2013 pod bodem
č. 8 programu a usnesení/rozhodnutí zastupitelstva/rady/starosty obce Zubří ze dne 10.1.2013 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, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Obec Zubří, zastoupená Jiřím Havlíčkem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Zubří 37, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00842656, č. účtu:
37526751/0100 (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 Nové Město na Moravě místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce (městyse) 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 městyse projednaných orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je městys povinen uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle
následujícího bodu 3. Tohoto článku) činí 1.500,- 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 městyse (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 města Nové Město na Moravě,
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. 2016.
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 kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Kraje Vysočina.
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 a usnesení zastupitelstva/rady obce a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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 1.3.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města Nové Město na Moravě
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V Zubří dne 11.1.2013
Jiří Havlíček v. r.
starosta obce

