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Částka 4/2013

NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 22. října 2013
č. 11/2013
o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), toto nařízení kraje:

(1)
(2)

Čl. 1
Předmět úpravy
Zřizuje se přírodní památka Údolí potoka u Dolské myslivny (dále jen „přírodní památka“).
Předmětem zvláštní ochrany přírodní památky je údolní niva Kateřinského potoka doprovázeného olšinou
a lukami, s mozaikou pramenišť a rašelinišť, zahrnující početnou skupinu zvláště chráněných druhů.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se nachází na území Kraje Vysočina v katastrálním území Vyklantice. Hranice přírodní památky jsou
stanoveny uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační
grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití, povolovat, umisťovat a měnit stavby,
b) zřizovat myslivecká zařízení včetně slanisek,
c) přikrmovat nebo vnadit zvěř,
d) narušovat geologický podklad, provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty), těžit
nerosty a humolity,
e) obnovovat luční porosty, hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a používat
biocidy,
f) měnit či narušovat hydrologické poměry a upravovat vodní režim, provádět změnu, obnovu nebo údržbu
vodního toku spojenou se zásahem do dna či břehů,
g) jezdit motorovými vozidly s výjimkou vozidel potřebných pro zemědělské a lesní hospodaření a hospodaření
dle plánu péče o přírodní památku, vozidel zdravotní a veterinární služby, policie a požární ochrany.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) příloha č. 1 - Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou
stanoveny hranice přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny,
b) příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění území přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
a jejího ochranného pásma.

(2)

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Částka 4/2013
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V Jihlavě 22. října 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. 11/2013
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice
přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

113002710001
240001850046
240001850044
240001850043
240001850029
240001850013
113002710002
113002710003
113002710004
113002710005
113002710006
113002710007
113002710008
113002710009
113002710010
113002710011
113002710012
113002710013
113002710014
113002710015
113002710016
113002710018
113002710019
113002710020
113002710021
113002710022
113002710023
113002710025
113002710026
113002710027
113002710028
113002710029
113002710030
113002710031
113002710032
113002710033
113002710034
113002710035
113002710036

708156.31
708170.45
708180.07
708185.61
708207.77
708215.83
708245.90
708276.72
708295.51
708324.19
708416.40
708435.99
708462.35
708515.32
708548.28
708566.58
708571.65
708576.65
708586.78
708594.66
708578.65
708581.84
708582.28
708586.74
708592.64
708588.24
708588.48
708596.96
708602.45
708612.95
708623.63
708628.57
708638.70
708641.57
708646.21
708654.45
708662.26
708675.25
708682.82

1107186.88
1107206.40
1107220.43
1107226.60
1107250.59
1107261.52
1107287.71
1107314.69
1107330.55
1107344.59
1107390.15
1107412.42
1107436.34
1107481.74
1107508.32
1107519.43
1107531.39
1107544.20
1107589.88
1107613.99
1107641.68
1107663.27
1107666.27
1107683.34
1107705.53
1107708.63
1107712.11
1107740.61
1107750.80
1107770.45
1107789.61
1107798.64
1107811.40
1107815.18
1107829.76
1107853.75
1107877.67
1107900.67
1107915.44

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
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číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

113002710037
113002710038
113002710039
113002710040
113002710041
113002710042
113002710043
113002710044
113002710045
113002710046
113002710047
113002710048
113002710049
113002710050
113002710051
113002710052
113002710053
113002710054
113002710055
113002710056
113002710057
113002710058
113002710059
113002710060
113002710061
113002710062
113002710063
113002710064
113002710065
113002710066
113002710067
113002710068
113002710069
113002710070
113002710071
113002710072
113002710073
113002710074
113002710075
113002710076
113002710077
113002710078
113002710079
113002710080
113002710081
113002710082
113002710083
113002710084
113002710085
113002710086
113002710087
113002710088

708710.23
708713.77
708712.00
708721.76
708720.79
708715.35
708709.44
708701.32
708693.02
708686.12
708678.86
708672.39
708664.95
708659.53
708656.53
708654.89
708651.35
708648.37
708643.54
708643.00
708641.96
708633.11
708625.79
708612.85
708611.02
708600.91
708584.11
708563.97
708555.62
708547.08
708530.40
708509.53
708476.32
708473.82
708469.80
708447.58
708435.32
708416.77
708384.55
708365.51
708334.22
708329.34
708301.33
708276.00
708248.17
708237.04
708230.54
708215.17
708208.96
708201.67
708197.10
708185.62

1107954.16
1107948.73
1107940.13
1107934.09
1107883.56
1107861.71
1107838.28
1107816.37
1107793.43
1107773.29
1107752.60
1107732.95
1107711.84
1107695.54
1107686.20
1107677.06
1107656.83
1107636.70
1107583.49
1107574.45
1107548.88
1107539.18
1107516.97
1107502.99
1107500.86
1107497.28
1107477.56
1107457.33
1107450.01
1107442.41
1107436.88
1107409.11
1107361.54
1107358.60
1107358.91
1107360.98
1107349.75
1107358.11
1107328.88
1107307.28
1107272.18
1107267.66
1107237.52
1107203.59
1107168.17
1107156.79
1107151.39
1107138.27
1107132.94
1107135.36
1107138.28
1107147.80

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
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 11/2013
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny a jejího ochranného
pásma
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Částka 4/2013

NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 22. října 2013
č. 12/2013
o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), toto nařízení kraje:

(1)
(2)

Čl. 1
Předmět úpravy
Zřizuje se přírodní památka Rašelinná louka u Proseče-Obořiště (dále jen „přírodní památka“).
Předmětem zvláštní ochrany přírodní památky je slatiniště, prameniště a mokřadní a vlhké louky s výskytem
zvláště chráněných druhů.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se nachází na území Kraje Vysočina v katastrálních územích Částkovice a Myslov. Hranice
přírodní památky jsou stanoveny uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 k tomuto
nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití, povolovat a umisťovat stavby,
b) zřizovat myslivecká zařízení včetně slanisek,
c) přikrmovat nebo vnadit zvěř,
d) narušovat geologický podklad, provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty), těžit
nerosty a humolity,
e) obnovovat luční porosty, hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a používat
biocidy,
f) měnit či narušovat hydrologické poměry a upravovat vodní režim, provádět změnu, obnovu nebo údržbu
vodního toku spojenou se zásahem do dna či břehů,
g) jezdit motorovými vozidly s výjimkou vozidel potřebných pro zemědělské a lesní hospodaření a hospodaření
dle plánu péče o přírodní památku, vozidel zdravotní a veterinární služby, policie a požární ochrany.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) příloha č. 1 - Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště,
b) příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště
a jejího ochranného pásma.

(2)

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Částka 4/2013
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V Jihlavě 22. října 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. 12/2013
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice
přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště
číslo bodu
128000463184
029000940007
029001060001
029001060005
029001060008
029001060011
029001060014
029001060030
029001060031
029000940127
029001060032
029001060059
029001060060
029001070353
029001070512
029001070513
029001070515
029001070516
029001070524
029001070530
029001070522
029001070537
029001070539
029001070541
029000940032
029000940031
128000462985
128000462983
128000462981
128000462977
128000462971
128000462967
128000462956
128000462951
128000462949
128000462945
128000462944
128000462936
128000462925
128000462924

souřadnice – Y (m)
702749.11
702755.22
702729.11
702702.29
702675.05
702647.56
702623.45
702598.06
702582.33
702568.56
702540.36
702539.66
702538.18
702498.22
702468.48
702441.44
702425.71
702417.74
702405.99
702380.84
702358.97
702333.92
702318.43
702300.82
702298.08
702302.64
702306.05
702311.66
702324.62
702366.19
702402.02
702429.28
702482.93
702509.33
702513.60
702540.25
702555.64
702572.91
702594.99
702599.34

souřadnice – X (m)
1125826.06
1125807.46
1125805.75
1125804.01
1125799.01
1125793.96
1125777.56
1125791.88
1125800.81
1125800.13
1125801.06
1125805.00
1125813.33
1125813.53
1125816.86
1125818.71
1125821.05
1125822.24
1125833.28
1125834.49
1125832.70
1125850.59
1125861.06
1125869.08
1125872.50
1125871.33
1125879.98
1125883.41
1125882.33
1125885.26
1125872.23
1125877.25
1125899.07
1125889.63
1125888.29
1125875.26
1125877.68
1125896.03
1125913.01
1125913.18

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
35
36
37
38
39
40
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číslo bodu
128000462902
128000462883
128000462863
128000462862
128000462827
029000940008

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina
souřadnice – Y (m)
702634.86
702656.99
702677.31
702679.07
702740.49
702747.44

souřadnice – X (m)
1125888.28
1125876.35
1125871.50
1125871.08
1125859.51
1125831.15

Částka 4/2013
pořadí bodu v obrazci
41
42
43
44
45
46

Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 12/2013
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště a jejího ochranného
pásma
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Na základě usnesení Zastupitelstva obce Třebelovice ze dne 13. 9. 2013 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 16. 10.
2013 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 provedené zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
Čl. I
Smluvní strany
Obec Třebelovice, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Čajkou, adresa obecního úřadu: Třebelovice 76,
675 32 Třebelovice, kraj Vysočina, IČ 00290602, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Moravské
Budějovice (dále jen „obec Třebelovice“)
Město Jemnice, zastoupené starostou města Ing. Miloslavem Nevěčný, adresa městského: Husova 103, 675 31 Jemnice,
kraj Vysočina, IČ 00289531, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Moravské Budějovice (dále
jen „Město Jemnice“)
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 města
Jemnice namísto orgánů obce Třebelovice.
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 Třebelovice 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 Třebelovice 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 Třebelovice 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 po jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec Třebelovice 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 14 dnů od jejího doručení
obci Třebelovice).
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.

Strana 10

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Částka 4/2013

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 p 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.).
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 Třebelovice, 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.
Přílohou ke smlouvě je usnesení Zastupitelstva obce Třebelovice, usnesení Rady města Jemnice 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.
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 smluvního
vztahu a smluvní strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou.
Dne 13. 9. 2013
Za obec Třebelovice
Ing. František Čajka v.r.
starosta obce Třebelovice

Dne 17. 10. 2013
Za město Jemnice
Ing. Miloslav Nevěčný v.r.
starosta města Jemnice

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kraborovice ze dne 20.4.2013 číslo 6 a usnesení Rady města Chotěboř ze dne
28.8.2013 číslo 409, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kraborovice, zastoupená starostou obce p. Františkem Sojkou, adresa obecního úřadu: Kraborovice 21, 582 82
Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř (dále jen „Obec“)
Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou a 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
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány Města místo orgánů Obce podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
a) Orgány Města budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst.
3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky a § 10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručováni písemností, její změny nebo zrušení,
podle zákona o evidenci obyvatel.
b) Orgány Obce budou údaje podle Čl. II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu
Města, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Města jsou povinny získané údaje
zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
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c) Orgány Města budou provádět místo orgánů Obce úkony vyplývající z § 12 týkající se zrušení údaje o místu trvalého
pobytu.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec poskytne Městu na jeho účet č. 27-570128524/0600, vedený u Money bank, pobočka Chotěboř odměnu ve výši
10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II odst. 1 písm. a) a b) této
smlouvy a 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II. odst. 1 písm.
c) této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu 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.
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
František Sojka v.r.
starosta Obce

Eliška Pavlíková v.r.
starostka Města
Zdeněk Janovský v.r.
místostarosta Města

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
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 Nový Jimramov č.4 ze dne 30.8.2013 uzavírají
v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 Nový Jimramov, zastoupená Benešem Jaroslavem, starostou obce, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Nový
Jimramov 30, 592 42, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na
Moravě, IČO: 00599638, č. účtu: 1478685349/0800 (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 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 6.9.2013
Michal Šmarda v. r.
starosta města

Jaroslav Beneš v.r.
starosta obce
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Blatnice ze dne 13.9.2013 č. 34/5 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Blatnice, zastoupená starostou obce Vladimírem Holým, adresa obecního úřadu: Blatnice 132, kraj: Vysočina,
IČ: 375403, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Blatnice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 16.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Blatnice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Blatnice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 16.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Blatnice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Blatnice ze dne 13.9.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.

V Moravských Budějovicích dne 18.9.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Blatnici dne 13.9.2013
Vladimír Holý v.r.
starosta obce Blatnice

Strana 14

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Částka 4/2013

DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Bohušice ze dne 6.9.2013 č. 32/4 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Bohušice, zastoupená starostou obce Františkem Plockem, adresa obecního úřadu: Bohušice 37, kraj: Vysočina,
IČ: 376078, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Bohušice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.5.2012 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 23.5.2012. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohušice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Bohušice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 23.5.2012 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Bohušice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Bohušice ze dne 6.9.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.

V Moravských Budějovicích dne 18.9.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Blatnici dne
František Plocek v.r.
starosta obce Bohušice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Lesonice ze dne 19.9.2013 č. 4 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Lesonice, zastoupená starostou obce Ing. Rostislavem Čechem, adresa obecního úřadu: Lesonice 117, kraj:
Vysočina, IČ: 289752, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále
jen „obec Lesonice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.4.2007 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 25.4.2007. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesonice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Lesonice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 25.4.2007 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Lesonice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Lesonice ze dne 19.9.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.

V Moravských Budějovicích dne 17.10.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Lesonicích dne 26.9.2013
Ing. Rostislav Čech v.r.
starosta obce Blatnice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Nimpšov ze dne 5.9.2013 č. 8/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Nimpšov, zastoupená starostkou obce Boženou Novotnou, adresa obecního úřadu: Nimpšov 1, kraj: Vysočina,
IČ: 378232, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Nimpšov“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 6.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 6.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nimpšov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Nimpšov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 6.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Nimpšov, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Blatnice ze dne 5.9.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.

V Moravských Budějovicích dne 26.9.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Nimpšově dne 25.9.2013
Božena Novotná v.r.
starostka obce Nimpšov
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Štěpkov ze dne 10.9.2013 č. 17/13/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Štěpkov, zastoupená starostou obce Čestmírem Malým, adresa obecního úřadu: Štěpkov 33, kraj: Vysočina,
IČ: 378712, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Štěpkov“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.1.2007 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 14.1.2007. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Štěpkov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Štěpkov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 14.1.2007 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Štěpkov, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Štěpkov ze dne 10.9.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.

V Moravských Budějovicích dne 23.9.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Štěpkově dne 12.9.2013
Čestmír Malý v.r.
starosta obce Štěpkov
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Třebelovice ze dne 13.9.2013 č. 1/6/2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Třebelovice, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Čajkou, adresa obecního úřadu: Třebelovice 76, kraj:
Vysočina, IČ: 290602, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále
jen „obec Třebelovice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 13.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Třebelovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Třebelovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu
trvalý pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 13.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Třebelovice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Třebelovice ze dne 13.9.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.

V Moravských Budějovicích dne 24.9.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

V Třebelovicích dne 13.9.2013
Ing. František Čajka v.r.
starosta obce Třebelovice
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DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 č. 77/2013/7 a usnesení zastupitelstva obce
Vícenice ze dne 29.8.2013 č. 15-2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Smluvní strany
Obec Vícenice, zastoupená starostou obce Zdeňkem Krotkým, adresa obecního úřadu: Vícenice 31, kraj: Vysočina, IČ:
44065531, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Blatnice“)
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 9.1.2006 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Po dohodě smluvních stran se s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku mění čl. III výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 9.1.2006. Nové znění
tohoto čl. III je tedy následující:
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vícenice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč za každý podaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu obce Vícenice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt, nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují.
Podáním se rozumí každé oznámení o přestupku, které bude Městský úřad Moravské Budějovice projednávat bez ohledu
na to, zda přestupek bude po provedeném šetření ukončen rozhodnutím ve věci samé nebo odložen.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Ostatní ustanovení výše citované veřejnoprávní smlouvy ze dne 9.1.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých úřadů po dobu
nejméně 15 dní.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Vícenice, jeden Město Moravské
Budějovice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří usnesení zastupitelstva obce Vícenice ze dne 29.8.2013 a usnesení Rady města
Moravské Budějovice ze dne 19.8.2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením dodatku. Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.

V Moravských Budějovicích dne 27.9.2013
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Starosta města Moravské Budějovice

Ve Vícenicích dne 24.9.2013
Zdeněk Krotký v.r.
starosta obce Vícenice
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