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Obsah:

Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi:
39/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Bělčice na úseku přestupkové agendy
40/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Bezdědovice na úseku přestupkové agendy
41/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Bratronice na úseku přestupkové agendy
42/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Březí na úseku přestupkové agendy
43/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Hajany na úseku přestupkové agendy
44/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Hornosín na úseku přestupkové agendy
45/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Chlum na úseku přestupkové agendy
46/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Chobot na úseku přestupkové agendy
47/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Kadov na úseku přestupkové agendy
48/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lažany na úseku přestupkové agendy
49/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lažánky na úseku přestupkové agendy
50/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Mačkov na úseku přestupkové agendy
51/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Uzenice na úseku přestupkové agendy
52/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Uzeničky na úseku přestupkové agendy
53/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Záboří na úseku přestupkové agendy
54/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Bělčice na úseku pozemních komunikací
55/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Bezdědovice na úseku pozemních komunikací
56/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Bratronice na úseku pozemních komunikací
57/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Hajany na úseku pozemních komunikací
58/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Hornosín na úseku pozemních komunikací
59/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Chlum na úseku pozemních komunikací
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60/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Kadov na úseku pozemních komunikací
61/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lažany na úseku pozemních komunikací
62/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lažánky na úseku pozemních komunikací
63/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Uzeničky na úseku pozemních komunikací
64/VPS/2006 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Záboří na úseku pozemních komunikací
65/VPS/2006 VPS mezi Městem Strakonice a Obcí Kváskovice na úseku přestupkové agendy
66/VPS/2006 Dodatek č.3 k VPS mezi Městem Prachatice a Obcí Drslavice na úseku
přestupkové agendy
1/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lnáře na úseku přestupkové agendy
2/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Sedlice na úseku přestupkové agendy
3/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Sedlice na úseku pozemních komunikací
4/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Dolní Třebonín na úseku přestupkové
agendy
5/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Chvalšiny na úseku přestupkové
agendy
6/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Mirkovice na úseku přestupkové
agendy
7/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Mojné na úseku přestupkové agendy
8/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Srnín na úseku přestupkové agendy
9/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Světlík na úseku přestupkové agendy
10/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Větřní na úseku přestupkové agendy
11/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Věžovatá Pláně na úseku
přestupkové agendy

strana 2

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2007

39/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-1/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC BĚLČICE
kraj Jihočeský, IČO 00250953
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Josefem Zemanem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Bělčice č. 57/2006 ze dne 19.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Bělčice, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Bělčice, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Bělčice nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Bělčice uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Bělčice nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Bělčice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Bělčice orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Bělčice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Bělčice k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Bělčice se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Bělčice se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Bělčice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Bělčice doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Bělčice i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 13.11. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Zeman v.r.
starosta Obce Bělčice
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40/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-2/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC BEZDĚDOVICE
kraj Jihočeský, IČO 00476838
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou Obce paní Miluší Kubátovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Bezdědovice č. 96 ze dne 5.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Bezdědovice, jako orgánu
vykonávající přenesenou působnost v Obci Bezdědovice, svěřeno projednávání přestupků proti
pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i
přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o
provozu na pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst,
v případě, že ke spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Bezdědovice
nebo jsou dány důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Bezdědovice uvedené
v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Bezdědovice nemá v současné době možnost řádně
zajistit výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené
působnosti svěřený Obecnímu úřadu Bezdědovice – řešení přestupků, podrobně popsaných
v předchozím odstavci, zajistí pro Obecní úřad Bezdědovice orgány Města Blatná, včetně vymáhání
pokut a nákladů řízení, popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Bezdědovice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Bezdědovice k jejich
řešení vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních
předpisů, a příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Bezdědovice se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
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d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Bezdědovice se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti,
paušální částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých
faktur vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Bezdědovice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je
nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Bezdědovice doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší
orgány Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.
čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.

2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Bezdědovice i Město Blatná obdrží
po jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení
souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.
V Blatné dne 24.10. 2006
Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Miluše Kubátová v.r.
starostka Obce Bezdědovice
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41/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-3/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC BRATRONICE
kraj Jihočeský, IČO 00476846
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem František Zdychynec
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Bratronice č.21/06 ze dne 19.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Bratronice, jako orgánu
vykonávající přenesenou působnost v Obci Bratronice, svěřeno projednávání přestupků proti
pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i
přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o
provozu na pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst,
v případě, že ke spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Bratronice
nebo jsou dány důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Bratronice uvedené
v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Bratronice nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Bratronice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím
odstavci, zajistí pro Obecní úřad Bratronice orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů
řízení, popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Bratronice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Bratronice k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Bratronice se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Bratronice se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Bratronice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je
nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Bratronice doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší
orgány Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Bratronice i Město Blatná obdrží
po jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení
souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 25.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

František Zdychynec v.r.
starosta Obce Bratronice
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42/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-4/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC BŘEZÍ
kraj Jihočeský, IČO 47256851
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Jaroslavem Fousem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Březí č. 9 ze dne 14.9.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Březí, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Březí, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na pozemních
komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke spáchání výše
uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Březí nebo jsou dány důvody pro projednání
těchto přestupků Obecním úřadem Březí uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového
zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Březí nemá v současné době možnost řádně zajistit výkon
této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti svěřený
Obecnímu úřadu Březí – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci, zajistí pro
Obecní úřad Březí orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení, popřípadě činit
další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Březí přenesenou působnost v oblasti
řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Březí k jejich řešení vyplývá
z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Březí se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Březí se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Březí jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Březí doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Březí i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 30.11.2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Jaroslav Fous v.r.
starosta Obce Březí
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43/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-7/2006:
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC HAJANY
kraj Jihočeský, IČO 60829257
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou Obce paní Danou Vohryzkovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Hajany č.13 ze dne 17.11.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Hajany, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Hajany, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Hajany nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Hajany uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Hajany nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Hajany – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Hajany orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Hajany přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Hajany k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
3. Obec Hajany se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona

strana 11

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2007

f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Hajany se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Hajany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Hajany doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Hajany i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 20.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Dana Vohryzková v.r.
starostka Obce Hajany
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44/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-8/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC HORNOSÍN
kraj Jihočeský, IČO 00477141
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Karlem Maškem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Hornosín č. 3/05/2006 ze dne 16.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Hornosín, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Hornosín, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Hornosín nebo jsou dány
důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Hornosín uvedené v ustanovení § 55
odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Hornosín nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Hornosín – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Hornosín orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Hornosín přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Hornosín k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Hornosín se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona

strana 13

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2007

f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Hornosín se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Hornosín jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je
nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Hornosín doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Hornosín i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 13.11. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Karel Mašek v.r.
starosta Obce Hornosín
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45/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-9/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC CHLUM
kraj Jihočeský, IČO 48222631
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Ing. Františkem Zrostlíkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Chlum č.31/2006 ze dne 10.11.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Chlum, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Chlum, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Chlum nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Chlum uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Chlum nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Chlum – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Chlum orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Chlum přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Chlum k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Chlum se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona

strana 15

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2007

e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Chlum se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Chlum jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Chlum doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Chlum i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 4.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Ing. František Zrostlík v.r.
starosta Obce Chlum
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46/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-10/2006.:
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC CHOBOT
kraj Jihočeský, IČO 00477427
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Josefem Kadlecem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Chobot č.4 ze dne 13.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Chobot, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Chobot, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Chobot nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Chobot uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Chobot nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Chobot – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Chobot orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Chobot přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Chobot k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Chobot se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona

strana 17

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2007

e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Chobot se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Chobot jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Chobot doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Chobot i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 25.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Josef Kadlec v.r.
starosta Obce Chobot
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47/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-11/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC KADOV
kraj Jihočeský, IČO 00251283
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou Obce paní Vladimírou Tomanovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Kadov č. 40/06 ze dne 14.9.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Kadov, jako orgánu
vykonávající přenesenou působnost v Obci Kadov, svěřeno projednávání přestupků proti
pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku,
jakož i přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
předpisů o provozu na pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a
lázeňských míst, v případě, že ke spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu
Obce Kadov nebo jsou dány důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Kadov
uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Kadov nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené
působnosti svěřený Obecnímu úřadu Kadov – řešení přestupků, podrobně popsaných
v předchozím odstavci, zajistí pro Obecní úřad Kadon orgány Města Blatná, včetně vymáhání
pokut a nákladů řízení, popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Kadov přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Kadov k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Kadov se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
c) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Kadov se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Kadov jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Kadov doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Kadov i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 25.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Vladimíra Tomanová v.r.
starostka Obce Kadov
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48/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-14/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC LAŽANY
kraj Jihočeský, IČO 46687700
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Jiřím Myslíkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lažany č. 13/06 ze dne 27.9.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Lažany, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Lažany, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Lažany nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Lažany uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Lažany nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Lažany – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Lažany orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Lažany přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Lažany k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Lažany se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
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čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Lažany se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Lažany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Lažany doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Lažany i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 24.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Jiří Myslík v.r.
starosta Obce Lažany
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49/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-13/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC LAŽÁNKY
kraj Jihočeský, IČO 00667633
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Josefem Sedláčkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lažánky č. 1 ze dne 3.11.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Lažánky, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Lažánky, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Lažánky nebo jsou dány
důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Lažánky uvedené v ustanovení § 55 odst.
2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Lažánky nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Lažánky – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Lažánky orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Lažánky přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Lažánky k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Lažánky se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona

strana 23

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2007

f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Lažánky se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Lažánky jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Lažánky doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Bezdědovice i Město Blatná obdrží
po jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení
souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 8.11. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Sedláček v.r.
starosta Obce Lažánky
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50/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-17/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC MAČKOV
kraj Jihočeský, IČO 00667684
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Josefem Zachem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Mačkov č.84 ze dne 6.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Mačkov, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Mačkov, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Mačkov nebo jsou dány
důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Mačkov uvedené v ustanovení § 55 odst.
2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Mačkov nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Mačkov – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Mačkov orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Mačkov přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Mačkov k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Mačkov se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Mačkov se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Mačkov jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Mačkov doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Mačkov i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 3.11.2006
Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Zach v.r.
starosta Obce Mačkov
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51/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-23/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC UZENICE
kraj Jihočeský, IČO 00251968
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Marešem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.235/06 ze dne 9. října 2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Uzenice č. 13/06 ze dne 6.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Uzenice, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Uzenice, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Uzenice nebo jsou dány
důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Uzenice uvedené v ustanovení § 55 odst.
2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Uzenice nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Uzenice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Uzenice orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Uzenice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Uzenice k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Uzenice se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
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e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Uzenice se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Uzenice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou Uzenice doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy,
vyřeší orgány Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Uzenice i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 16.11. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Jaroslav Mareš v.r.
starosta Obce Uzenice
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52/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-24/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC UZENIČKY
kraj Jihočeský, IČO 00667927
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Zdeňkem Sýbkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.235/06 ze dne 9. října 2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Uzeničky č.4/22/2006 ze dne 15.9.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Uzeničky, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Uzeničky, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Uzeničky nebo jsou dány
důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Uzeničky uvedené v ustanovení § 55
odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Uzeničky nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Uzeničky – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Uzeničky orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Uzeničky přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Uzeničky k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Uzeničky se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Uzeničky se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Uzeničky jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je
nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Uzeničky doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Uzeničky i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 27.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Zdeněk Sýbek v.r.
starosta Obce Uzeničky
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53/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-25/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC ZÁBOŘÍ
kraj Jihočeský, IČO 00252018
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Josefem Vydrou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.235/06 ze dne 9. října 2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Záboří č.5/06 ze dne 18.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Záboří, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Záboří, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Záboří nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Záboří uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Záboří nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Záboří – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Záboří orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Záboří přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Záboří k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Záboří se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Záboří se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Záboří jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Záboří doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Záboří i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 25.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Josef Vydra v.r.
starosta Obce Záboří
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54/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-2/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC BĚLČICE
kraj Jihočeský, IČ 00250953
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Josefem Zemanem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10..2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Bělčice č.61/2006 ze dne 19.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Bělčice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Bělčice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Bělčice zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530502.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Bělčice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Bělčice i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 13.11. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Zeman v.r.
starosta Obce Bělčice
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55/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-1/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC BEZDĚDOVICE
kraj Jihočeský, IČ 00476838
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou obce paní Miluší Kubátovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č..234/06 ze dne 9.10. 2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Bezdědovice č 96 ze dne 5.10. 2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Bezdědovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Bezdědovice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až
c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Bezdědovice zavazuje
uhradit měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne
příslušného měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530501.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Bezdědovice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím
po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která
podává výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Bezdědovice i město Blatná obdrží
po jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení
souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 24.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Miluše Kubátová v.r.
starostka Obce Bezdědovice
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56/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-3/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC BRATRONICE
kraj Jihočeský, IČ 00476846
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Františkem Zdychyncem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.¨234/06. ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Bratronice č 21/06 ze dne 19.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Bratronice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Bratronice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Bratronice zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530503.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Bratronice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Bratronice i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 25.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

František Zdychynec v.r.
starosta Obce Bratronice
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57/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-7/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC HAJANY
kraj Jihočeský, IČ 60829257
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou obce paní Danou Vohryzkovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 234/06 ze dne 9.10..2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Hajany č. 13 ze dne 17.11.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Hajany v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Hajany ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Hajany zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530507.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Hajany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Hajany i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 20.12.2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Dana Vohryzková v.r.
starostka Obce Hajany
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58/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-8/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC HORNOSÍN
kraj Jihočeský, IČ 00477141
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Karlem Maškem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10. 2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Hornosín č . 5/06/2006 ze dne 1.11. 2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Hornosín v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Hornosín ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Hornosín zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530508.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Hornosín jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Hornosín i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 13.11. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Karel Mašek v.r.
starosta Obce Hornosín
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59/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-9/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města Josefem Hospergrem
a
OBEC CHLUM
kraj Jihočeský, IČ 48222631
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Ing. Františkem Zrostlíkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Chlum č. 30/2006 ze dne 10.11.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Chlum v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Chlum ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Chlum zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530509.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Chlum jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
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2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Chlum i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 4.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Ing. František Zrostlík v.r.
starosta Obce Chlum
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60/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-11/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC KADOV
kraj Jihočeský, IČ 00251283
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou obce paní Vladimírou Tomanovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.233/06. ze dne 9.10. 2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Kadov č. 43/06 ze dne 12.10. 2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Kadov v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Kadov ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Kadov zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530511.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Kadov jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Kadov i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 25.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Vladimíra Tomanová v.r.
starostka Obce Kadov
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61/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-13/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC LAŽANY
kraj Jihočeský, IČ 46687700
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Jiřím Myslíkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lažany č .13/06 ze dne 13.9.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Lažany v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Lažany ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Lažany zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530513.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Lažany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
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2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Lažany i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 24.10. 2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta Města Blatná

Jiří Myslík v.r.
starosta Obce Lažany
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62/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-14/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC LAŽÁNKY
kraj Jihočeský, IČ 00667633
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Josefem Sedláčkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lažánky č .2 ze dne 3.11.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Lažánky v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Lažánky ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Lažánky zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530514.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Lažánky jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
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2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Lažánky i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 8.11. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Sedláček v.r.
starosta Obce Lažánky
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63/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-24/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC UZENIČKY
kraj Jihočeský, IČ 00667927
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Sýbkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10..2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Uzeničky č.1/01/2006 ze dne 27.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Uzeničky v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Uzeničky ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Uzeničky zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530524.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Uzeničky jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
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2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obecUzeničky i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 13.11. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Zdeněk Sýbek v.r.
starosta Obce Uzeničky
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64/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-25/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC ZÁBOŘÍ
kraj Jihočeský, IČ 00252018
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Josefem Vydrou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Záboří č .5/06. ze dne 18.10. 2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Záboří v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Záboří ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Záboří zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530525.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Záboří jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
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2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Záboří i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 25.10.2006

Ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Josef Vydra v.r.
starosta obce Záboří
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65/VPS/2006

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 63 a násl. zákona č.
128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami :
1. strana:

město Strakonice

se sídlem:

Strakonice, Velké náměstí 2

zastoupené:

starostou Ing. Pavlem Vondrysem

IČ:

25 18 10

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Strakonice

číslo účtu:

1768038/0300
a

2. strana:

obec Kváskovice

se sídlem:

Kváskovice 1

zastoupená:

starostou Ing. Janem Chylou

IČ:

00667625

bankovní spojení:

Komerční banka,a.s.

číslo účtu:

22128291/0100

(dále jen obec)
v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy
1. Obě smluvní strany jsou obcemi, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném
správním obvodu obce s rozšířenou působností, a to ve správním obvodu města Strakonice.
2. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran, podle níž budou orgány města Strakonice
(zejména komise pro projednávání přestupků veřejného pořádku, městský úřad) vykonávat pro orgány
obce přenesenou působnost v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy. Na základě této smlouvy budou
orgány města Strakonice místně příslušným správním orgánem v řízení v územním obvodu obce.
II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Orgány města Strakonice budou vykonávat pro obecní úřad obce v jejím územním obvodu
přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
2. Tzn. orgány města Strakonice budou zajišťovat projednání přestupků vymezených v ustanovení §
53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
3. Obecní úřad obce bude přijímat podněty fyzických a právnických osob o spáchání přestupku v
územním obvodu obce a spolu s vlastními poznatky a podklady je bude postupovat k projednání
příslušným orgánům města Strakonice.
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III.
Úhrada nákladů
1. Smluvní strany se dohodly na úhradě nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této
smlouvy ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ.
2. Přestupkovým případem se pro potřeby této smlouvy rozumí každá věc předložená na základě této
smlouvy k projednání příslušným orgánům města Strakonice.
3. Obec uhradí náklady dle odst. 1 na bankovní účet města Strakonice uvedený v záhlaví této smlouvy
na základě písemného sdělení města Strakonice obsahujícího výčet přestupkových případů v uplynulém
období a celkovou výši nákladů za toto období. Toto sdělení bude zasláno obci vždy nejpozději do
10.června a 10.prosince příslušného kalendářního roku. Obec se zavazuje uhradit náklady spojené
s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy ve výši uvedené v písemném sdělení města
Strakonice vždy nejpozději do 20. června a 20. prosince příslušného kalendářního roku.
4. V případě ukončení účinnosti této smlouvy obec uhradí náklady dle odst. 1 nejpozději k poslednímu
dni trvání tohoto smluvního poměru.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že příjmy z pokut uložených orgány města Strakonice při výkonu
přenesené působnosti dle této smlouvy budou příjmy města Strakonice.
IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Smlouvu lze rovněž ukončit písemnou výpovědí
kterékoli ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet prvého dne měsíce
následujícího po doruční výpovědi.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 11.10.2006 pod č. usnesení
864/2006 a Zastupitelstvem obce Kváskovice dne 21. 7. 2006.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na
základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 11.10.2006

V Kváskovicích dne 21.7.2006

Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta Města Strakonice

Ing. Jan Chyla v.r.
starosta Obce Kváskovice
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1/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-15/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC LNÁŘE
kraj Jihočeský, IČO 00251437
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou Obce paní Stanislavou Maškovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lnáře č. 64/2006 ze dne 1.11.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Lnáře, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Lnáře, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Lnáře nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Lnáře uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Lnáře nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Lnáře – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Lnáře orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Lnáře přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Lnáře k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Lnáře se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Lnáře se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením
nebude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Lnáře jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je
nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno
rovněž informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Lnáře doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Lnáře i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 27.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Stanislava Mašková v.r.
starostka Obce Lnáře
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2/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-20/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
MÉSTO SEDLICE
kraj Jihočeský, IČO 00251755
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou města panem Františkem Kopáčkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva města Sedlice č. 81/06 ze dne 18.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Městskému úřadu Sedlice, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Městu Sedlice, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Města Sedlice nebo jsou dány
důvody pro projednání těchto přestupků Městským úřadem Sedlice uvedené v ustanovení § 55 odst.
2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Městský úřad Sedlice nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Městskému úřadu Sedlice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Městský úřad Sedlice orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Města Sedlice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Městského úřadu Sedlice k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů, a
příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Město Sedlice se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) ozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
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f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Město Sedlice se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Město Sedlice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno rovněž
informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Městského úřadu Sedlice doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Město Sedlice i Město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude právní moci.

V Blatné dne 20.12. 2006
Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

František Kopáček v.r.
starosta Obce Sedlice
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3/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-20/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
MÉSTO SEDLICE
kraj Jihočeský, IČ 00251755
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou města panem Františkem Kopáčkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10..2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva města Sedlice č.82/2006 ze dne 18.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za město Sedlice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném městu Sedlice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se město Sedlice zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530520.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a město Sedlice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž město Sedlice i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 20.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta města Blatná

František Kopáček v.r.
starosta města Sedlice
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4/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Dolní Třebonín
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města:Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení:
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Dolní Třebonín
zastoupená starostou obce: Pavlem Ševčíkem
IČO: 00245852
bankovní spojení:
Česká spořitelna Český Krumlov
číslo účtu: 0581648349/0800
adresa obecního úřadu: Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín
kraj Jihočeský

Čl. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Dolní Třebonín vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, tj. Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích,
k jejichž projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná
obec Dolní Třebonín
2. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním orgánem
v řízeních pro správní obvod obce Dolní Třebonín.
3. Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Dolní Třebonín zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu:
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
a poplatek za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení.............................……….
b) u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku................................................................……….
c) u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí u soudu …
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení
se výše uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Dolní Třebonín souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí
u Městského úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Dolní Třebonín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov
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. Město Český Krumlov zašle smlouvu 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 s přílohou obdrží obec
Dolní Třebonín, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Dolní Třebonín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově

21.12.2006

V Dolním Třeboníně 30.11.2006

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov

Pavel Ševčík v.r.
starosta Obce Dolní Třebonín
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5/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Chvalšiny uzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Chvalšiny
zastoupená starostou obce: Milanem Ruschakem
IČO: 00245925
DIČ:
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 2729241/0100
adresa obecního úřadu: Chvalšiny 38, 382 03 Chvalšiny
kraj Jihočeský

1.

2.
3.

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Chvalšiny vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná obec
Chvalšiny
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Chvalšiny.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.

Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Chvalšiny zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
a poplatek za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,2.

Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení
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se výše uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Chvalšiny souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Zúčastněné strany si sjednávají výpovědní lhůtu v trvání 3 měsíců. Výpovědní lhůta počne běžet
prvním dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Chvalšiny předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov
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. Město Český Krumlov zašle smlouvu
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 s přílohou obdrží obec
Chvalšiny, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Chvalšiny a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově

21.12.2006

Ve Chvalšinách

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov

14.12.2006

Milan Ruschak v.r.
starosta Obce Chvalšiny
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6/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Mirkovice uzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Mirkovice
zastoupená starostou obce: Antonínem Gallistlem
IČO: 00246000
DIČ:
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 6527-241/0100
adresa obecního úřadu: Mirkovice19, 382 31 Mirkovice
kraj Jihočeský

Čl. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Mirkovice vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná obec
Mirkovice
2. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním orgánem
v řízeních pro správní obvod obce Mirkovice.
3. Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Mirkovice zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku a poplatek za kompletní vyřízení
přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení
se výše uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.

Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci
rozhodnutí ve věci projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Mirkovice souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Mirkovice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov
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. Město Český Krumlov zašle smlouvu
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 s přílohou obdrží obec
Mirkovice, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Mirkovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově 21.12.2006

V Mirkovicích 29.11.2006

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov

Antonín Gallistl v.r.
starosta Obce Mirkovice
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7/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Mojné uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení:Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Mojné
zastoupená starostkou obce: Janou Zoufalou
IČO: 00665665
DIČ:
bankovní spojení:
Česká spořitelna Český Krumlov
číslo účtu: 0580018329/0800
adresa obecního úřadu: Mojné 19, 382 32 Mojné
kraj Jihočeský

1.

2.
3.

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Mojné vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná obec
Mojné
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Mojné.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Mojné zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
a poplatek za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení
se výše uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Mojné souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu v
Českém Krumlově.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Mojné předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov 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. Město Český Krumlov zašle smlouvu
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 s přílohou obdrží obec
Mojné, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Mojné a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově 21.12.2006

V Mojném 5.12.2006

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov

Jana Zoufalá v.r.
starostka Obce Mojné
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8/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Srnín uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Srnín
zastoupená starostou obce: Lubošem Mlčákem
IČO: 00475777
DIČ:
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 6324-241/0100
adresa obecního úřadu: Srnín 42, 381 01 Český Krumlov, kraj Jihočeský

1.

2.
3.

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Srnín vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná obec
Srnín
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Srnín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Srnín zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
a poplatek za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení
se výše uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Srnín souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Českém Krumlově.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Srnín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov 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. Město Český Krumlov zašle smlouvu
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 s přílohou obdrží obec
Srnín, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Srnín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Českém Krumlově 21.12.2006

V Srníně 14.11.2006

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov

Luboš Mlčák v.r.
starosta Obce Srnín
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9/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Světlík uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Světlík
zastoupená starostou obce: Michalem Zahorákem
IČO: 00246166
DIČ:
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 4724-241/0100
adresa obecního úřadu: Světlík 27, 382 16 Světlík
kraj Jihočeský

Čl. II
Předmět smlouvy
1.
V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Světlík vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná obec
Světlík
2.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Světlík.
3.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Světlík zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu:
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
a poplatek za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení
se výše uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Světlík souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu v
Českém Krumlově.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Světlík předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov 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. Město Český Krumlov zašle smlouvu
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 s přílohou obdrží obec
Světlík, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Světlík a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově 21.12.2006

Ing. Luboš Jedlička v.r.
Starosta Města Český Krumlov

Michal Zahorák v.r.
starosta Obce Světlík
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10/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Větřní uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení:Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Větřní
zastoupená starostou obce: Jiřím Kubíkem
IČO: 00246182
DIČ:
bankovní spojení:
Česká spořitelna Český Krumlov
číslo účtu: 058001319/0800
adresa obecního úřadu: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
kraj Jihočeský

1.

2.
3.

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Větřní vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná obec
Větřní
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Větřní.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.

Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Větřní zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
a poplatek za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Větřní souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu v
Českém Krumlově.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Větřní předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov vede po
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Český Krumlov zašle smlouvu krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Větřní, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Větřní a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
V Českém Krumlově 21.12.2006

Ve Větřní 28.11.2006

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov

Jiří Kubík v.r.
starosta Obce Větřní
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11/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Věžovatá Pláně
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Věžovatá Pláně
zastoupená starostou obce: Josefem Machem
IČO: 00665649
DIČ:
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 15124-241/0100
adresa obecního úřadu: Věžovatá Pláně 7, 382 32 Velešín
kraj Jihočeský

1.

2.
3.

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Český Krumlov namísto orgánů obce Věžovatá Pláně vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, tj. Městský úřad Český Krumlov bude rozhodovat ve správním řízení o všech
přestupcích, k jejichž projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů,
místně příslušná obec Věžovatá Pláně
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Věžovatá Pláně.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Věžovatá Pláně zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
a poplatek za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Věžovatá Pláně souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV

4. Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Věžovatá Pláně předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov
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. Město Český Krumlov zašle smlouvu
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 s přílohou obdrží obec
Věžovatá Pláně, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Věžovatá Pláně a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově

21.12.2006

Ve Věžovaté Pláni 14.12.2006

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov

Josef Mach v.r.
starosta Obce Věžovatá Pláně
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