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VPS mezi Městem Blatná a Obcí Buzice na úseku přestupků
VPS mezi Městem Blatná a Obcí Buzice na úseku pozemních komunikací
VPS mezi Městem Blatná a Obcí Kocelovice na úseku pozemních komunikací
VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lnáře na úseku pozemních komunikací
VPS mezi Městem Blatná a Obcí Škvořetice na úseku přestupků
VPS mezi Statutárním městem České Budějovice a Obcí Nákří na úseku
přestupků
VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Chlumec na úseku přestupků
VPS mezi Městem Jindřichův Hradec a Obcí Jarošov nad Nežárkou na úseku
přestupků
VPS mezi Městem Lomnice nad Lužnicí a Obcí Smržov na úseku přestupků
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VPS mezi Městem Písek a Obcí Olešná na úseku přestupků
VPS mezi Městem Písek a Obcí Oslov na úseku přestupků
VPS mezi Městem Písek a Obcí Podolí I na úseku přestupků
VPS mezi Městem Písek a Obcí Podolí I na úseku elektronické podatelny
VPS mezi Městem Písek a Obcí Předotice na úseku přestupků
VPS mezi Městem Písek a Obcí Temešvár na úseku přestupků
VPS mezi Městem Písek a Obcí Vrcovice na úseku přestupků
VPS mezi Městem Písek a Obcí Zvíkovské Podhradí na úseku přestupků
VPS mezi Městem Písek a Obcí Žďár na úseku elektronické podatelny
VPS mezi Městem Protivín a Obcí Heřmaň na úseku přestupků
VPS mezi Městem Protivín a Obcí Paseky na úseku přestupků
VPS mezi Městem Protivín a Obcí Skály na úseku přestupků
VPS mezi Městem Protivín a Obcí Tálín na úseku přestupků
VPS mezi Městem Protivín a Obcí Žďár na úseku přestupků
VPS mezi Městem Strakonice a Obcí Drachkov na úseku přestupků
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93/VPS/2007 VPS mezi Městem Strakonice a Obcí Radějovice na úseku přestupků
94/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Libějice na úseku přestupků
95/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Opařany na úseku přestupků
96/VPS/2007 VPS mezi Městem Třeboň a Obcí Ledenice na úseku obecní policie
97/VPS/2007 VPS mezi Městem Třeboň a Obcí Majdalena na úseku obecní policie
98/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Čepřovice na úseku přestupků
99/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Městysem Čestice na úseku přestupků
100/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Drážov na úseku přestupků
101/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Dřešín na úseku přestupků
102/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Hoštice na úseku přestupků
103/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Hoslovice na úseku přestupků
104/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Litochovice na úseku přestupků
105/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Malenice na úseku přestupků
106/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Milejovice na úseku přestupků
107/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Němčice na úseku přestupků
108/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Němětice na úseku přestupků
109/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Nihošovice na úseku přestupků
110/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Nišovice na úseku přestupků
111/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Nová Ves na úseku přestupků
112/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Přechovice na úseku přestupků
113/VPS/2007 VPS mezi Městem Volyně a Obcí Vacovice na úseku přestupků
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65/VPS/2007
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC BUZICE
kraj Jihočeský, IČO 47256869
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Václavem Maňhalem
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 Buzice č. 3/4/2007 ze dne 17.5.2007 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 Buzice, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Buzice, 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 Buzice nebo jsou dány důvody pro projednání
těchto přestupků Obecním úřadem Buzice uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Buzice nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Buzice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci, zajistí
pro Obecní úřad Buzice 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 Buzice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Buzice 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 Buzice 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 Buzice 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 1.6.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Buzice 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 Buzice 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 Buzice 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 18.5. 2007

Josef Hospergr, v.r.
starosta Města Blatná

Václav Maňhal v.r.
starosta Obce Buzice
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66/VPS/2007
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC BUZICE
kraj Jihočeský, IČ 47256869
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Václavem Maňhalem
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 Buzice č .3/8/2007 ze dne 29.5.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Buzice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Buzice 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 Buzice 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: 2530505.
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 Buzice 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 Buzice 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 31.5. 2007
.

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Václav Maňhal v.r.
starosta Obce Buzice
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67/VPS/2007
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC KOCELOVICE
kraj Jihočeský, IČ 00667579
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Josefem Vonáškem
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 Kocelovice 2/2007 ze dne 23.2.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Kocleovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Kocelovice 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 Kocelovice 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: 2530512.
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 Kocelovice 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
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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 Kocelovice a 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 5.3. 2007

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Vonášek v.r.
starosta Obce Kocelovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

68/VPS/2007
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC LNÁŘE
kraj Jihočeský, IČ 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.234/06 ze dne 9.10..2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lnáře č.45/2007. ze dne 23.5.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Lnáře v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Lnáře 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 Lnáře 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: 2530516.
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 1.6.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Lnáře 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
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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 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 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 20.6. 2007

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Stanislava Mašková v.r.
starostka Obce Lnáře
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69/VPS/2007
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC ŠKVOŘETICE
kraj Jihočeský, IČO 00251879
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Lubomírem Novým
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 Škvořetice č.17/07 ze dne 11.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
3.
Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Škvořetice, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Škvořetice, 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 Škvořetice nebo jsou dány důvody pro projednání
těchto přestupků Obecním úřadem Škvořetice uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového
zákona.
4.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Škvořetice nemá v současné době možnost řádně
zajistit výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené
působnosti svěřený Obecnímu úřadu Škvořetice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím
odstavci, zajistí pro Obecní úřad Škvořetice 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 Škvořetice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Škvořetice 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 Škvořetice 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
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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
4.
Obec Škvořetice 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.
5.
Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
6.
Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
3.
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.
4.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
3. Město Blatná a Obec Škvořetice 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.
4. 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 Škvořetice 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 Škvořetice 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 26.2. 2007

Josef Hospergr v.r.

Lubomír Nový v.r.
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starosta Města Blatná

starosta Obce Škvořetice

70/VPS/2007
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Nákří
zastoupená starostou obce, panem Pavlem BOŽOVSKÝM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Nákří, Nákří 24, PSČ 373 48 Dívčice
Jihočeský kraj, IČ: 00581798,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
zastoupené primátorem města, panem Mgr. Jurajem THOMOU
adresa magistrátu města : Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II, 1,2 370 92 České Budějovice, Jihočeský kraj,
IČ: 00244732

II.
SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
zákonů, budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Nákří
přenesenou působnost v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, takto :
vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších zákonů, včetně přijetí oznámení, projednání přestupku, uložení sankcí a jejich vymáhání.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány
pro správní obvod obce Nákří.
3) Výnos z pořádkových pokut a pokut za přestupky a nákladů řízení uložených Magistrátem
města České Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města České Budějovice.
III.
ÚHRADA NÁKLADŮ
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nákří ze svého rozpočtu městu
České Budějovice na jeho účet č. 1491110064/0400 vedený u Živnostenské banky, a. s. České
Budějovice, příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy : jedentisíc korun českých) za každý vyřízený
přestupek.
Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. kalendářního roku.
IV.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2) Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba
činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
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1)

2)
3)
4)

5)

6)

V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Obec Nákří předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy Magistrátu města České Budějovice správnímu odboru. Město České Budějovice 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 úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nákří,
jeden stejnopis město České Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Nákří, usnesení Rady města České
Budějovice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu
k uzavření této smlouvy.
Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

V Českých Budějovicích dne 1. 6. 2007

Pavel Božovský v.r.
starosta Obce Nákří

Mgr. Juraj Thoma v.r.
primátor Statutárního města České Budějovice
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71/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Chlumec 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 Chlumec
zastoupená starostou obce: Ing. Petrem Bürgerem
IČO: 00665673
DIČ:
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 15220241/0100
adresa obecního úřadu: Chlumec 10, 382 32 Chlumec
kraj Jihočeský

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 Chlumec 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
Chlumec
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Chlumec.
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 Chlumec 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

Kč 400,-
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c)

projednání přestupku.................................................................. Kč 800,u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-

Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení
se výše uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.

2.

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 Chlumec 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 Chlumec 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 Chlumec, 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 Chlumec a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově dne 16.2.2007
V Chlumci dne 27.12.2006

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

Ing. Petr Bürger v.r.
starosta Obce Chlumec
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72/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupkové agendy
čl. I.
Smluvní strany
1.
Obec Jarošov nad Nežárkou
zastoupená starostou obce Bohumilem Rodem
Jarošov nad Nežárkou čp. 7, 378 41
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec,
dále jen obec Jarošov nad Nežárkou
IČ 246859
a
2.
Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Karlem Matouškem
377 01 Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II
IČ 246875
dále jen město Jindřichův Hradec
čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1.
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění budou orgány
Města Jindřichův Hradec vykonávat namísto orgánů obce Jarošov nad Nežárkou v jejím správním
obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění.
2.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Jindřichův Hradec místně příslušnými správními
orgány v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění pro správní obvod
obce Jarošov nad Nežárkou.
3.
Výnos pokut a správní poplatky uložené Městský úřadem Jindřichův Hradec při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Jindřichův Hradec.
čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Jarošov nad Nežárkou uhradit Městu
Jindřichův Hradec paušální částku 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Město Jindřichův Hradec
vystaví fakturu k 31.12. běžného kalendářního roku se splatností uvedenou na příslušné faktuře. Při
nedodržení splatnosti shora uvedené faktury se stanoví úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované
částky za každý den prodlení.
čl. IV.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním
dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
čl. V.
Společná ustanovení
1.
Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
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2.
3.
4.

5.

6.

Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jarošov nad
Nežárkou, jeden Město Jindřichův Hradec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
České Budějovice spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení rady obce Jarošov nad Nežárkou č. 35/2007 a usnesení
Rady města Jindřichův Hradec č. 117/07/11 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice.

V Jindřichově Hradci dne 5. 3. 2007

V Jarošově n. Než. dne 5. 3. 2007

Ing. Karel Matoušek v.r.
starosta Města Jindřichův Hradec

Bohumil Rod v.r.
starosta Obce Jarošov nad Než.
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73/VPS/2007
Na základě usnesení Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí číslo 41/3/Z/2007 ze dne 29. 3. 2007
a usnesení Zastupitelstva obce Smržov ze dne 2. 3. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Lomnice nad Lužnicí
zastoupené starostou města Karlem Zvánovcem
IČ: 00247022
bankovní spojení: 0603145399/0800
adresa: Městský úřad Lomnice nad Lužnicí, náměstí 5. května 130, 378 16 Lomnice n. Luž.
kraj Jihočeský
a
Obec Smržov
zastoupená starostou obce Stanislavem Žižkou
IČ: 00666939
bankovní spojení: 700229-754/0600
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Smržov, Smržov 12, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Lomnice nad Lužnicí namísto orgánů obce Smržov vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,
tj. Městský úřad Lomnice nad Lužnicí bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích,
k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení přestupkového zákona věcně a místně
příslušná obec Smržov.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Lomnice nad Lužnicí věcně a místně příslušným správním
orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod Smržov. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Lomnice nad Lužnicí v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Lomnice nad Lužnicí.
Obecní úřad Smržov souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
Lomnice nad Lužnicí
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Smržov zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu Městu Lomnice nad Lužnicí částku ve výši 1 300 Kč za každý přestupek, jehož projednání
bude ukončeno rozhodnutím ve věci.
Vyúčtování nákladů bude provedeno Městem Lomnice nad Lužnicí po ukončení kalendářního roku a
fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
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. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď
podávající strana krajskému úřadu.

1.

2.
3.

4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Lomnice nad Lužnicí zašle tuto
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 Smržov, jeden stejnopis obdrží Město Lomnice nad Lužnicí a jeden stejnopis obdrží Krajský
úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím
uzavřením.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí,
usnesení zastupitelstva obce Smržov a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.

V Lomnici nad Lužnicí dne 1.6.2007

Karel Zvánovec v.r.

starosta Města Lomnice nad Lužnicí

Stanislav Žižka v.r.

starosta Obce Smržov
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74/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Mladá Vožice ze dne 18. ledna 2007 č. usnesení 18/2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Rodná ze dne 21. 1. 2007 č. 4/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl.I

Město Mladá Vožice
Zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským
IČ: 00252557
DIČ:
Bankovní spojení: K.B. č. ú. 1422- 301/0100
Adresa: Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43

Obec Rodná
Zastoupená starostou Milanem Stejskalem
DIČ:
Bankovní spojení : číslo účtu: 000000-0703830369/0800
IČ: 00582450
Adresa : Rodná 27, 391 43 Mladá Vožice
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl.II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Mladá Vožice na místo orgánů obce
Rodná vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu
a to na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude
Komise k projednávání přestupků Města Mladá Vožice místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Rodná.
2. Výnos z pokut uložených Komisí k projednávání přestupků města Mladé Vožice při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Mladá Vožice.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Rodná zavazuje uhradit
Městu Mladá Vožice ze svého rozpočtu částku 1 000,-- za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Mladá Vožice ročně vždy do 15. prosince
kalendářního roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího
doručení.
Čl.IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba
činí 3 měsíce. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu
Jihočeského kraje.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
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4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Mladá Vožice zašle smlouvu Krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rodná,
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy, jeden Město
Mladá Vožice.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Mladá Vožice č. 18/2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Rodná č. 4/2007 ze dne 21. 1. 2007 a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
8. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

Mladé Vožici dne 22. 1. 2007

V Rodné dne 22. 1. 2007

Mgr. Jaroslav Větrovský v.r.
starosta Města Mladá Vožice

Milan Stejskal v.r.
starosta Obce Rodná
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75/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 864/06 ze dne 14. 12. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Albrechtice nad Vltavou č. 1/2007 ze dne 23. 3. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a
ustanovení § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o obcích), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Albrechtice nad Vltavou
zastoupená starostou Ing. Václavem Kaifrem
IČ: 00249521
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Písek
číslo účtu: 3424271/0100
adresa obecního úřadu: 398 16 Albrechtice nad Vltavou

Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106
odst. 1 zákona o obcích bude pro obec Albrechtice nad Vltavou zajišťovat přenesenou
působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou
svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností
nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského
úřadu Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

1.
2.

1.
2.

3.
4.

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Albrechtice nad Vltavou
zavazuje uhradit městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský
úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 5. 4. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Ing. Václav Kaifer v.r.
starosta Obce Albrechtice nad Vltavou

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

76/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 110/07 ze dne 15. 2. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Boudy č. 8/2006 ze dne 28. 12. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Obec Boudy
zastoupená starostkou Libuší Bělovou
IČ: 00511706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 641686399/0800
adresa obecního úřadu: Boudy č. 82, 398 04 Čimelice

1.

2.

1.
2.

3.

Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst. 1
zákona o obcích bude pro obec Boudy zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako
úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu
veřejné správy.
Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání přestupku
rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu Písek.
Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Boudy zavazuje uhradit
městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 27. 3. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Libuše Bělová v.r.
starostka Obce Boudy

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

77/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 34/07 ze dne 11. 1. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Křenovice č. 2 ze dne 16. prosince 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Obec Křenovice
zastoupená starostou Janem Brčákem
IČ: 00511781
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0642753389/0800
adresa obecního úřadu 398 43 Bernartice
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106
odst. 1 zákona o obcích bude pro obec Křenovice zajišťovat přenesenou působnost na
úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do
působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou
zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského
úřadu Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Křenovice zavazuje
uhradit městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 10. 5. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Jan Brčák v.r.
starosta Obce Křenovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

78/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 110/07 ze dne 15. 2. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Olešná č. 4. ze dne 27. 12. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Obec Olešná
zastoupená starostou Janem Šupitarem
IČ: 00511986bankovní spojení: K. B. Písek
číslo účtu: 28920-271/0100
adresa obecního úřadu 398 43 Bernartice

Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106
odst. 1 zákona o obcích bude pro obec Olešná zajišťovat přenesenou působnost na úseku
projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti
Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním
zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského
úřadu Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Olešná zavazuje uhradit
městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 16. 3. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Jan Šupitar v.r.
starosta Obce Olešná

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

79/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 864/06 ze dne 14. 12. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Oslov č. 3/1 2007 ze dne 30. 1. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Obec Oslov
zastoupená starostkou Zdeňkou Pickovou
IČ: 00249955
bankovní spojení: ČS a.s. Písek
číslo účtu: 0640024369/0800
adresa obecního úřadu 398 35 Oslov
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106
odst. 1 zákona o obcích bude pro obec Oslov zajišťovat přenesenou působnost na úseku
projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti
Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním
zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského
úřadu Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

1.
2.

1.
2.

3.
4.

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Oslov zavazuje uhradit městu
Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský
úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 7.2. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Zdeňka Picková v.r.
starostka Obce Oslov

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

80/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 34/07 ze dne 11. 1. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Podolí I č. 015/07 ze dne 5. 3. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Obec Podolí I
zastoupená starostou Vladislavem Michalem
IČ: 00250007
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 4320-271/0100
adresa obecního úřadu Podolí I č. 61, 398 43 Bernartice
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106
odst. 1 zákona o obcích bude pro obec Podolí I zajišťovat přenesenou působnost na úseku
projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti
Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním
zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského
úřadu Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Podolí I zavazuje uhradit
městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 16. 3. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Vladislav Michal v.r.
starosta Obce Podolí I

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

81/VPS/2007

Na základě usnesení rady města Písku č. 257/07 ze dne 5. 4. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Podolí I č. 071/07 ze dne 14. 5. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I
Smluvní strany
Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Obec Podolí I
zastoupená starostou Vladislavem Michalem
IČ: 00250007
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 4320-271/0100
adresa obecního úřadu: Podolí I č. 61, 398 43 Bernartice
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je provozování elektronické podatelny pro obec Podolí I na základě její
žádosti dle ustanovení § 37 odst. 1 správního řádu.
Čl. III
Pravidla pro elektronická podání
1. Adresa elektronické podatelny je podoliI@mupisek.cz.
2. Pro elektronická podání zaslaná na tuto adresu platí pravidla shodná s pravidly pro elektronická
podání zaslaná elektronické podatelně Městského úřadu Písek, která jsou zveřejněna na internetových
stránkách Městského úřadu Písek.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
3. Dohodou obou stran může být účinnost této veřejnoprávní smlouvy prodloužena.
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Čl. V.
Způsob úhrady nákladů
1. Za každou přijatou a odeslanou zprávu se obec Podolí I zavazuje uhradit městu Písek paušální
částku 20,- Kč a náklady na vytištění zprávy ve výši 2,- Kč za každou vytištěnou stránku formátu
A4.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 1. 6. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Vladislav Michal v.r.
starosta Obce Podolí I

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

82/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 34/07 ze dne 11. 1. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Předotice č. I/h ze dne15. 12. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
3. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
4. Obec Předotice
zastoupená starostou Janem Hachem
IČ: 00475289
bankovní spojení: ČS Písek
číslo účtu: 0640018399/0800
adresa obecního úřadu: Předotice 3, 397 01 Písek

Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona o obcích bude pro obec Předotice zajišťovat přenesenou působnost na úseku
projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti Městského
úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny
jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
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Čl.. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Předotice zavazuje uhradit městu
Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 7. 2. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Jan Hach v.r.
starosta Obce Předotice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

83/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 172/07 ze dne 1. 3. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Temešvár č. 1/2007 ze dne 10. 1. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Temešvár
zastoupená starostou Miloslavem Staňkem
IČ: 00512052
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0640004309/0800
adresa obecního úřadu: Temešvár 45, 397 01 Písek
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst. 1
zákona o obcích bude pro obec Temešvár zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu
obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné
správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání přestupku
rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. IV.
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Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Temešvár zavazuje uhradit městu
Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 5. 4. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Miloslav Staněk v.r.
starosta Obce Temešvár

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

84/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 172/07 ze dne 1. 3. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Vrcovice č. 14/07/2 ze dne 4. 4. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
1.
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Vrcovice
zastoupená starostkou Markétou Nepodalovou
adresa obecního úřadu 397 01 Písek

Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst. 1
zákona o obcích bude pro obec Vrcovice zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu
obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné
správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání přestupku
rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Vrcovice zavazuje uhradit
městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
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2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 12. 4. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Markéta Nepodalová v.r.
starostka Obce Vrcovice
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85/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 110/07 ze dne 15. 2. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Zvíkovské Podhradí č. 1/07 ze dne 17. 1. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení §
63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích),
tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Zvíkovské Podhradí
zastoupená starostou Františkem Blažkem
IČ: 00511765
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Písek
číslo účtu: 0640021379/0800
adresa obecního úřadu 398 18 Záhoří
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona o obcích bude pro obec Zvíkovské Podhradí zajišťovat přenesenou působnost na
úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti
Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním
zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.

1.
2.

3.

4.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
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Čl.. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Zvíkovské Podhradí zavazuje
uhradit městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 16. 3. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

František Blažek v.r.
starosta Obce Zvíkovské Podhradí
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86/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Písku č. 33/07 ze dne 11. 1. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce Žďár
č. 7/07 ze dne 6. 3. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto veřejnoprávní
smlouvu :
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Žďár
zastoupená starostou Františkem Koubou
IČ: 00512028
bankovní spojení: ČS Písek
číslo účtu: 640006339/0800
adresa obecního úřadu Žďár 20, 398 11 Protivín

1.

Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je provozování elektronické podatelny pro obec Žďár na základě její
žádosti dle ustanovení § 37 odst. 1 správního řádu.

Čl. III
Pravidla pro elektronická podání
1.
Adresa elektronické podatelny je zdar@mupisek.cz.
2.
Pro elektronická podání zaslaná na tuto adresu platí pravidla shodná s pravidly pro elektronická
podání zaslaná elektronické podatelně Městského úřadu Písek, která jsou zveřejněna na
internetových stránkách Městského úřadu Písek.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
2.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
3.
Dohodou obou stran může být účinnost této veřejnoprávní smlouvy prodloužena.
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Čl. V.
Způsob úhrady nákladů
1. Za každou přijatou a odeslanou zprávu se obec Žďár zavazuje uhradit městu Písek paušální
částku 20,- Kč a náklady na vytištění zprávy ve výši 2,- Kč za každou vytištěnou stránku
formátu A4.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.

1.
2.

3.
4.

Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek 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 s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 27. 3. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

František Kouba v.r.
starosta Obce Žďár
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87/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 14. února 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Heřmaň
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a.s. Písek 19-0640017329/800
a
Obec Heřmaň
Heřmaň 10, 398 11 Protivín
zastoupenou starostou obce panem Jaroslavem Bečvářem
IČO: 249 653
bankovní spojení: KB, a.s. Písek, č. ú. 5921271/0100
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63, odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Protivín namísto orgánů obce Heřmaň 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
Protivín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle
zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místě příslušná obec Heřmaň.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Protivín místně příslušným správním orgánem
v řízeních pro správní obvod obce Heřmaň.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Protivín ve správním řízení při plnění této smlouvy
je příjmem rozpočtu Města Protivín.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Heřmaň zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného ………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Heřmaň souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
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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 Heřmaň předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín 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 Protivín 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
Heřmaň, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva
obce Heřmaň a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Protivíně dne 14. 2. 2007

Jaromír Hlaváč v.r.
starosta Města Protivín

V Heřmani dne 21.2.2007

Jaroslav Bečvář v.r.
starosta Obce Heřmaň
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88/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 14. února 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Paseky
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a.s. Písek 19-0640017329/800
a
2. Obec Paseky
398 11 Protivín, okr. Písek
zastoupenou starostou obce panem Václavem Kostohryzem
IČO: 512010
bankovní spojení: ČS, a.s. Písek, 0640132319/0800
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63, odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Protivín namísto orgánů obce Paseky 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
Protivín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle
zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místě příslušná obec Paseky.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Protivín místně příslušným správním orgánem
v řízeních pro správní obvod obce Paseky.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Protivín ve správním řízení při plnění této smlouvy
je příjmem rozpočtu Města Protivín.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Paseky zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného ………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Paseky souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
Čl. IV
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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 Paseky předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín 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 Protivín 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 Paseky, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva
obce Paseky a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Protivíně dne 14. 2. 2007

Jaromír Hlaváč v.r.
starosta Města Protivín

V Pasekách dne 2.3.2007

Václav Kostohryz v.r.
starosta Obce Paseky
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89/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 14. února 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Skály
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a.s. Písek 19-0640017329/800
a
Obec Skály
Skály 61, 398 11 Protivín
zastoupenou starostkou obce paní Pavlou Poláčkovou
IČO: 00250104
bankovní spojení: ČS, a.s. Písek, č. ú. 640009329/0800
Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63, odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
bude Městský úřad Protivín namísto orgánů obce Skály 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 Protivín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích,
k jejichž projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místě
příslušná obec Skály.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Protivín místně příslušným správním orgánem
v řízeních pro správní obvod obce Skály.

Výnos pokut uložených Městským úřadem Protivín ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Protivín.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Skály zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného ………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Skály souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
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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 Skály předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín 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 Protivín 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 Skály, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva
obce Skály a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Protivíně dne 14. 2. 2007

Jaromír Hlaváč v.r.
starosta Města Protivín

Ve Skalách dne 21.2.2007

Pavla Poláčková v.r.
starostka Obce Skály
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90/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 14. února 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Tálín
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a.s. Písek 19-0640017329/800
a
2. Obec Tálín
Tálín 11, 398 15 Tálín
zastoupenou starostkou obce paní Janou Študentovou
IČO: 00250163
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Poštovní spořitelna, č.ú. 183524279/0300
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63, odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Protivín namísto orgánů obce Tálín 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
Protivín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle
zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místě příslušná obec Tálín.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Protivín místně příslušným správním orgánem
v řízeních pro správní obvod obce Tálín.

Výnos pokut uložených Městským úřadem Protivín ve správním řízení při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Protivín.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Tálín zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného ………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Tálín souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
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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 Tálín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín 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 Protivín 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
Tálín, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva obce
Tálín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Protivíně dne 14. 2. 2007

Jaromír Hlaváč v.r.
starosta Města Protivín

V Tálíně dne 21.2.2007

Jana Študentová v.r.
starostka Obce Tálín
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91/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 14. února 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Žďár
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a.s. Písek 19-0640017329/800
a
2. Obec Žďár
Žďár 20, 398 11 Protivín
zastoupenou starostou obce panem Františkem Koubou
IČO: 00512028
bankovní spojení: ČS, č. ú. 640006339/0800
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63, odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Protivín namísto orgánů obce Žďár 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
Protivín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle
zák. č. 200/1990 Sb., příp. dle zvláštních zákonů, místě příslušná obec Žďár.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Protivín místně příslušným správním orgánem
v řízeních pro správní obvod obce Žďár.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Protivín ve správním řízení při plnění této smlouvy
je příjmem rozpočtu Města Protivín.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Žďár zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného ………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Žďár souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
Čl. IV

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

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 Žďár předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín 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 Protivín 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
Žďár, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva obce
Žďár a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Protivíně dne 14. února 2007

Jaromír Hlaváč v.r.
starosta Města Protivín

V Žďáře dne 19.3.2007

František Kouba v.r.
starosta Obce Žďár
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92/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními
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

§

63

a
2. strana:

Obec Drachkov

se sídlem:

Drachkov 34

zastoupená:

starostou Miroslavem Krčalem

IČ:

46684450

bankovní spojení:

ČSOB Strakonice

číslo účtu:

150 459 634/0300

(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
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.
Tzn. orgány města Strakonice budou zajišťovat projednání přestupků vymezených v ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
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.
2.
3.

4.
5.

Smluvní strany se dohodly na úhradě nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle
této smlouvy ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ.
Přestupkovým případem se pro potřeby této smlouvy rozumí každá věc předložená na základě
této smlouvy k projednání příslušným orgánům města Strakonice.
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.
V případě ukončení účinnosti této smlouvy obec uhradí náklady dle odst. 1 nejpozději
k poslednímu dni trvání tohoto smluvního poměru.
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.
2.

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.
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
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 11.4.2007 pod č. usnesení
563/2007 a Zastupitelstvem obce Drachkov dne 28.3.2007 pod č. usnesení 2/2007.
2.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
1.

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

17.4.2007

Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta Města Strakonice

V Drachkově dne 19.2.2007

Miroslav Krčal v.r.
starosta Obce Drachkov
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93/VPS/2007
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 Radějovice

se sídlem:

Radějovice

zastoupená:

starostou Michalem Sekyrou

IČ:

00667803

bankovní spojení:

KB

číslo účtu:

23120291/0100

(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
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.
Tzn. orgány města Strakonice budou zajišťovat projednání přestupků vymezených v ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
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
Smluvní strany se dohodly na úhradě nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle
této smlouvy ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ.
Přestupkovým případem se pro potřeby této smlouvy rozumí každá věc předložená na základě
této smlouvy k projednání příslušným orgánům města Strakonice.
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.
V případě ukončení účinnosti této smlouvy obec uhradí náklady dle odst. 1 nejpozději
k poslednímu dni trvání tohoto smluvního poměru.
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.
2.

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.
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
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 11.4.2007 pod č. usnesení
563/2007 a Zastupitelstvem obce Radějovice dne 28.3.2007 pod č. usnesení 2/2007.
2.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
1.

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 17.4.2007

Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta Města Strakonice

V Radějovicích dne 28.3.2007

Michal Sekyra v.r.
starosta Obce Radějovice
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94/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Tábora č. 211/5/07 ze dne 29.1.2007 a usnesení Zastupitelstva obce
Libějice č. 1/3/2006 ze dne 28.11.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I
1. Město Tábor
zastoupené starostkou Ing. Hanou RANDOVOU
IČO: 253014 bankovní spojení: 19-701427349/0800 Česká spořitelna, pobočka Tábor
adresa : Město Tábor, Žižkovo nám. 2 , 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
2. Obec Libějice
zastoupená starostou Ing. Františkem DRTINOU
IČO: 666998 bankovní spojení: 20324301/0100, Komerční banka
adresa: Obec Libějice, 391 11
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Libějice vykonávat přenesenou
působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně
příslušným správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Libějice.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.

Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II odst. 1 této smlouvy se obec Libějice zavazuje
uhradit městu Tábor příspěvek ze svého rozpočtu a to za každý oznámený přestupek, který
bude následně vyřízen v tzv. zkráceném řízení částku 500 Kč a za každý oznámený přestupek
řešený v rámci klasického řízení částku 700 Kč.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího
roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2010.
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2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce
po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana,
krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní
strany na úředních deskách svých úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím
předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Libějice, jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský
úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí
o souhlas k uzavření
této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Tábora č. 211/5/07 ze dne 29.1.2007
a usnesení Zastupitelstva obce Libějice č. 1/3/2006 ze dne 28.11.2006 a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu.

V Táboře dne 2.2. 2007

Ing. Hana Randová v.r.
starostka Města Tábor

V Libějicích dne 5.2. 2007

Ing. František Drtina v.r.
starosta Obce Libějic
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95/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Tábora č. 211/5/07 ze dne 29.1.2007 a usnesení Zastupitelstva obce
Opařany č. 6/06 odst. I písm. c) ze dne 13.12. 2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I
1. Město Tábor
zastoupené starostkou Ing. Hanou RANDOVOU
IČO: 253014 bankovní spojení: 19-701427349/0800 Česká spořitelna, pobočka Tábor
adresa : Město Tábor, Žižkovo nám. 2 , 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
2. Obec Opařany
zastoupená starostou Ing.Petrem DIARTEM
IČO: 00252638 bankovní spojení: 3129301/0100, Komerční banka
adresa: Obec Opařany, 391 61
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Opařany vykonávat přenesenou
působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně
příslušným správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Opařany.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.

Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II odst. 1 této smlouvy se obec Opařany zavazuje
uhradit městu Tábor příspěvek ze svého rozpočtu a to za každý oznámený přestupek, který
bude následně vyřízen v tzv. zkráceném řízení částku 500 Kč a za každý oznámený přestupek
řešený v rámci klasického řízení částku 700 Kč.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího
roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.

Čl. IV.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2010.
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1. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce
po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana,
krajskému úřadu.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní
strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Opařany, jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský
úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o souhlas k uzavření této
veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Tábora č. 211/5/07 ze dne 29.1.2007
a usnesení Zastupitelstva obce Opařany č. 6/06 odst. I písm. c) ze dne 13.12. 2006 a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu.

V Táboře dne 2.2. 2007

Ing. Hana Randová v.r.
starostka Města Tábor

V Nasavrkách dne 5.2. 2007

Ing. Petr Diart v.r.
starosta Obce Opařany
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96/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Třeboň 319 a/2007, ze dne 02.04.2007, na základě usnesení
Zastupitelstva města Třeboň č. 57/2007, ze dne 16.04.2007, na základě usnesení Zastupitelstva obce
Ledenice č. 42/2007, ze dne 21.05.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto:

veřejnoprávní smlouvu
Čl. I.
smluvní strany
1. Město Třeboň
zastoupené starostou PaedDr. Janem Váňou
Masarykovo náměstí 20/I
379 01 TŘEBOŇ
IČO: 00247618
2. Obec Ledenice
zastoupená starostou Mgr. Miroslavem Fraňkem
Náměstí 89
373 11 LEDENICE
Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 66, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Město Třeboň (Městská policie
Třeboň, dále jen MP Třeboň) bude vykonávat pro Obec Ledenice na jeho území přenesenou
působnost.
2. Výkon činnosti nebude proveden, pokud nebudou zajištěny úkoly MP Třeboň na území města
Třeboň.
Čl. III.

Úhrada nákladů
1. Kalkulace finančních nákladů za činnost hlídky MP Třeboň byla projednána mezi smluvními
stranami a po vzájemné dohodě odsouhlasena.
2. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu 2 x 2 hodiny týdně bude ze svého rozpočtu
platit obec Ledenice dohodnutou částku ve výši 620.- Kč/hod. na účet Města Třeboně
č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny Třeboň na základě faktury.
3. Fakturaci bude provádět Finanční odbor v Třeboni za jednotlivý úkon čtvrtletně.
Čl. IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího uzavření do 31.12.2007. Tato
smlouva nabude platnosti dnem, kdy Krajský úřad udělí souhlas s uzavřením této smlouvy.
2. Smlouvu je možné před uplynutím doby ukončit výpovědí bez udání důvodů s výpovědní
lhůtou 1 měsíc. Běh lhůty počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi.
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Čl. V.
Společná ustanovení
Obec Ledenice předá Městské policii Třeboň podle článku II. této smlouvy všechny vyhlášky
obce, katastrální mapu území obce, seznam osob oprávněných požadovat činnost MP Třeboň na
území katastru obce včetně jejich telefonních čísel a jiné podklady související s výkonem
oprávnění strážníků.
Obec Ledenice vydá strážníkům Městské policie Třeboň písemné zmocnění, kterým budou
prokazovat oprávněnost výkonu pravomocí na jejím území.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po udělení souhlasu Krajským
úřadem na úředních deskách svých obecních úřadů, nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informace o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Třeboň (usnesení Zastupitelstva města Třeboň)
a usnesení Zastupitelstva obce Ledenice, o souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Rozhodnutí o výjezdu hlídky MP Třeboň do katastru obce Ledenice, vydá vedoucí pracovník
MP Třeboň.
Úkon pro obec Ledenice začíná výjezdem hlídky z areálu MP Třeboň a končí příjezdem hlídky
tamtéž.
Závazné pokyny na území obce, hlídce MP Třeboň může dávat pouze starosta obce nebo jím
pro daný úkon pověřená osoba. Toto bude zaznamenáno v Úředním záznamu hlídky MP
Třeboň.
V případě odchytu zvířete, bude toto strážníkem MP Třeboň umístěno pouze do zařízení, se
kterým má obec Ledenice uzavřenu smlouvu na umístění odchycených zvířat. Toto zařízení
musí plně odpovídat platným předpisům pro tuto činnost.
O činnosti na území obce Ledenice bude na vyžádání starosty obce Ledenice poskytnuta
zpráva ze strany MP Třeboň.
Výnos pokut uložených v blokovém řízení strážníky MP Třeboň při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Třeboň.
Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z
této veřejnoprávní smlouvy odpovídá obec Ledenice. Toto neplatí jde-li o škodu způsobenou
osobě, která svým protiprávním jednáním přiměřený a oprávněný zákrok vyvolala.
Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku a strážnících MP Třeboň při plnění úkolů
vyplývajících z této veřejnoprávní smlouvy odpovídá obec Ledenice v plném rozsahu podle
právních norem Zákoníku práce a Občanského zákoníku.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom obdrží každá smluvní
strana, jeden stejnopis obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy a zveřejněním ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Třeboni dne 24. května 2007

PaedDr. Jan Váňa v.r.
starosta Města Třeboň

Mgr.Miroslav Franěk v.r.
starosta Obce Ledenice
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97/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Třeboň č. 319 a/2007, ze dne 02.04.2007, na základě usnesení
Zastupitelstva města Třeboň č. 58/2007, ze dne 16.04.2007, na základě usnesení Zastupitelstva obce
Majdalena č. 9/2007, ze dne 21.05.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto:

veřejnoprávní smlouvu
Čl. I.
Smluvní strany
1. Město Třeboň
zastoupené starostou PaedDr. Janem Váňou
Masarykovo náměstí 20/I
379 01 TŘEBOŇ
IČO: 00247618
2. Obec Majdalena
zastoupená starostou Karlem Fürstem
Majdalena 78
378 03
Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 66, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č.
553/1991 Sb.,o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Město Třeboň (Městská policie
Třeboň, dále jen MP Třeboň) bude vykonávat pro Obec Majdalena přenesenou působnost.
2. Výkon činnosti nebude proveden, pokud nebudou zajištěny úkoly MP Třeboň na území města
Třeboň.

Čl. III.
Úhrada nákladů
1. Kalkulace finančních nákladů za činnost hlídky MP Třeboň byla projednána mezi smluvními
stranami a po vzájemné dohodě odsouhlasena.
2. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu 2 x 1 hodina týdně bude ze svého rozpočtu
platit obec Majdalena dohodnutou částku ve výši 620.- Kč/hod. na účet Města Třeboně č. 190603148389/0800 vedený u České spořitelny Třeboň na základě faktury.
3. Fakturaci bude provádět Finanční odbor v Třeboni za jednotlivý úkon čtvrtletně.
Čl. IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího uzavření do 31.12.2007. Tato
smlouva nabude platnosti dnem, kdy Krajský úřad udělí souhlas s uzavřením této smlouvy.
2. Smlouvu je možné před uplynutím doby ukončit výpovědí bez udání důvodů s výpovědní
lhůtou 1 měsíc. Běh lhůty počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi.
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Čl. V.
Společná ustanovení
Obec Majdalena předá Městské policii Třeboň podle článku II. této smlouvy všechny vyhlášky
obce, katastrální mapu území obce, seznam osob oprávněných požadovat činnost MP Třeboň na
území katastru obce včetně jejich telefonních čísel a jiné podklady související s výkonem
oprávnění strážníků.
Obec Majdalena vydá strážníkům Městské policie Třeboň písemné zmocnění, kterým budou
prokazovat oprávněnost výkonu pravomocí na jejím území.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po udělení souhlasu Krajským
úřadem na úředních deskách svých obecních úřadů, nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informace o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Třeboň (usnesení Zastupitelstva města Třeboň)
a usnesení Zastupitelstva obce Majdalena o souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Rozhodnutí o výjezdu hlídky MP Třeboň do katastru obce Majdalena, vydá vedoucí pracovník
MP Třeboň.
Úkon pro obec Majdalena začíná výjezdem hlídky z areálu MP Třeboň a končí příjezdem
hlídky tamtéž.
Závazné pokyny na území obce, hlídce MP Třeboň může dávat pouze starosta obce nebo jím
pro daný úkon pověřená osoba. Toto bude zaznamenáno v Úředním záznamu hlídky MP
Třeboň.
V případě odchytu zvířete, bude toto strážníkem MP Třeboň umístěno pouze do zařízení, se
kterým má obec Majdalena uzavřenu smlouvu na umístění odchycených zvířat. Toto zařízení
musí plně odpovídat platným předpisům pro tuto činnost.
O činnosti na území obce Majdalena bude na vyžádání starosty obce Majdalena poskytnuta
zpráva ze strany MP Třeboň.
Výnos pokut uložených v blokovém řízení strážníky MP Třeboň při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Třeboň.
Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z
této veřejnoprávní smlouvy odpovídá obec Majdalena. Toto neplatí jde-li o škodu způsobenou
osobě, která svým protiprávním jednáním přiměřený a oprávněný zákrok vyvolala.
Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku a strážnících MP Třeboň při plnění úkolů
vyplývajících z této veřejnoprávní smlouvy odpovídá obec Majdalena v plném rozsahu podle
právních norem Zákoníku práce a Občanského zákoníku.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom obdrží každá smluvní
strana, jeden stejnopis obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy a zveřejněním ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Třeboni dne 24. května 2007

PaedDr. Jan Váňa v.r.
starosta Města Třeboň

Karel Fürst v.r.
starosta Obce Majdalena
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98/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Čepřovice
kraj Jihočeský, IČO: 00228702
zastoupená starostou obce panem ing. Václavem Šimkem

uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na
základě usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva
obce Čepřovice ze dne 22.1.2007 tuto
veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Čepřovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Čepřovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Čepřovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Čepřovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku: 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Čepřovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.
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Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Čepřovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1).
Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Ing. Václav Šimek v.r.
starosta Obce Čepřovice
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99/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Městys Čestice
kraj Jihočeský, IČO: 00251089
zastoupená starostou městyse panem Milanem Žejdlem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva městyse Čestice ze dne
15.2.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za městys Čestice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za městys Čestice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány
městyse Četice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se městys Čestice zavazuje
uhradit městu Volyni ze svého rozpočtu částku: - 1.000,- Kč (jedentisíc korun) za každý oznámený
přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Městys
Čestice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.
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Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Městys Čestice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Milan Žejdl v.r.
starosta Městyse Čestice
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100/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Drážov
kraj Jihočeský, IČO: 00251143
zastoupená starostou obce panem Miroslavem Churaněm
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Drážov ze dne 14.2.2007
tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Drážov v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Drážov zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Drážov budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Drážov zavazuje uhradit městu
Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jedentisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Drážov se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.
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Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Drážov předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Miroslav Churaň v.r.
starosta obce Drážov
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101/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Dřešín
kraj Jihočeský, IČO: 00251160
zastoupená starostkou obce paní ing. Zdeňkou Šaškovou
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Dřešín
ze dne 22.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Dřešín v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Dřešín zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Dřešín budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Dřešín zavazuje uhradit městu
Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jedentisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Dřešín se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Dřešín předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)
Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Ing. Zdeňka Šašková v.r.
starostka Obce Dřešín

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

102/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Hoštice
kraj Jihočeský, IČO: 00251232
zastoupená starostou obce panem Luďkem Bělohlavem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Hoštice
ze dne 17.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Hoštice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Hoštice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Hoštice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Hoštice zavazuje uhradit městu
Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Hoštice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Hoštice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)
Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Luděk Bělohlav v.r.
starosta Obce Hoštice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

103/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Hoslovice
kraj Jihočeský, IČO: 00251216
zastoupená starostou obce panem Miroslavem Votíkem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Hoslovice ze
dne 29.3.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Hoslovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Hoslovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Hoslovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Hoslovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Hoslovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Hoslovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)
Ve Volyni dne 24.4.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Miroslav Votík v.r.
starosta Obce Hoslovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

104/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Litochovice
kraj Jihočeský, IČO: 00667668
zastoupená starostou obce panem Zdenkem Poislem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Litochovice ze
dne 29.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Litochovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Litochovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Litochovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Litochovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Litochovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Litochovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)
Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Zdeněk Poisl v.r.
starosta Obce Litochovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

105/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Malenice
kraj Jihočeský, IČO: 00251461
zastoupená starostou obce panem Josefem Bláhovcem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Malenice ze dne
5.3.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Malenice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Malenice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Malenice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Malenice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Malenice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Malenice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)
Ve Volyni dne 2.4.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Josef Bláhovec v.r.
starosta Obce Malenice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

106/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Milejovice
kraj Jihočeský, IČO: 00667706
zastoupená starostou obce panem Františkem Havlem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Milejovice ze
dne 8.3.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Milejovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Milejovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Milejovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Milejovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Milejovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Milejovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)
Ve Volyni dne 15.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

František Havel v.r.
starosta Obce Milejovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

107/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Němčice
kraj Jihočeský, IČO: 00667731
zastoupená starostou obce panem Janem Vastlem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Němčice ze dne
12.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Němčice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Němčice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Němčice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Němčice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Němčice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Němčice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Jan Vastl v.r.
starosta Obce Němčice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

108/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Němětice
kraj Jihočeský, IČO: 00667749
zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Paterou
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Němětice ze dne
3.5.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Němětice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Němětice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Němětice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Němětice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Němětice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Němětice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 10.4.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Zdeněk Patera v.r.
starosta Obce Němětice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

109/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Nihošovice
kraj Jihočeský, IČO: 00251593
zastoupená starostou obce panem Václavem Lukášem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Nihošovice ze dne
23.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Nihošovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Nihošovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Nihošovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Nihošovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku: - 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Nihošovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Nihošovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebováv.r.
starostka Města Volyně

Václav Lukáš v.r.
starosta Obce Nihošovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

110/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Nišovice
kraj Jihočeský, IČO: 00667757
zastoupená starostou obce panem Josefem Balíkem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Nišovice ze dne
12.4.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Nišovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Nišovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Nišovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Nišovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Nišovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Nišovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 17.4.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Josef Balík v.r.
starosta Obce Nišovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

111/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Nová Ves
kraj Jihočeský, IČO: 46687726
zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Kramerem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Nová Ves ze dne
26.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Nová Ves v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Nová Ves zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Nová Ves budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Nová Ves zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Nová Ves se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Nová Ves předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 7.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Jaroslav Kramer v.r.
starosta Obce Nová Ves

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

112/VPS/2007
Město Volyně
náměstí Svobody 41, Volyně, kraj Jihočeský, IČO 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Přechovice
kraj Jihočeský, IČO: 00667781
zastoupená starostou obce panem Miroslavem Zdychyncem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Přechovice ze
dne 19.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Přechovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Přechovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Přechovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Přechovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Přechovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Přechovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Miroslav Zdychynec v.r.
starosta Obce Přechovice

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

113/VPS/2007
Město Volyně
Náměstí Svobody 41, Volyně, Kraj Jihočeský, Ičo 00252000,
zastoupené starostkou města paní ing. Lenkou Nestřebovou
a
Obec Vacovice
kraj Jihočeský, IČO: 00667935
zastoupená starostou obce panem Josefem Marešem
uzavírají dle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení rady města Volyně ze dne 14.2.2007 a na základě usnesení zastupitelstva obce Vacovice ze
dne 21.1.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Orgány města Volyně budou za obec Vacovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).
2. Orgány města Volyně budou za obec Vacovice zejména přijímat oznámení o přestupku, přestupky
projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat sankce,
ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které umožňuje přestupkový zákon.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Volyně za orgány obce
Vacovice budou příjmem města Volyně.
Článek II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle článku I. této smlouvy se obec Vacovice zavazuje uhradit
městu Volyni ze svého rozpočtu částku:
- 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Volyně jednou ročně, vždy za skončený kalendářní rok. Obec
Vacovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Článek III.
Doba trvání smlouvy
Podle ust.§ 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy lze
jednostranně odstoupit na základě písemné výpovědi a to i bez udání důvodů. Tříměsíční výpovědní
lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi a skončí posledním dnem této
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedno vyhotovení výpovědi doručí odstupující strana
krajskému úřadu.

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2007

Článek IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna vzájemně odsouhlaseným písemným smluvním dodatkem, přičemž
k jeho platnosti se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Obec Vacovice předá městu Volyni do sedmi dnů od uzavření této smlouvy (článek III odst. 1)
veškerou spisovou dokumentaci ve věcech týkajících se výkonu přenesené působnosti podle č. I této
smlouvy, pokud zahájená řízení nebyla dosud pravomocně skončena.
3. Po dobu platnosti této smlouvy povede město Volyně veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle článku I. této smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1)

Ve Volyni dne 8.3.2007

Ing. Lenka Nestřebová v.r.
starostka Města Volyně

Josef Mareš v.r.
starosta Obce Vacovice
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