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75/VPS/2005
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

2. strana:

obec Sousedovice

se sídlem:

Sousedovice 41

zastoupená:

starostou Michalem Blatským

IČ:

00251798

(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.
III.
Úhrada nákladů
1. Smluvní strany se dohodly na úhradě nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy
ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ.
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2. Přestupkovým případem se pro potřeby této smlouvy rozumí každá věc předložená na základě této smlouvy
k projednání příslušným orgánům města Strakonice.
3. Obec uhradí náklady dle odst. 1 na bankovní účet města Strakonice uvedený v záhlaví této smlouvy na
základě písemného sdělení města Strakonice obsahujícího výčet přestupkových případů v uplynulém období a
celkovou výši nákladů za toto období. Toto sdělení bude zasláno obci vždy nejpozději do 10.června a
10.prosince příslušného kalendářního roku. Obec se zavazuje uhradit náklady spojené s výkonem přenesené
působnosti dle této smlouvy ve výši uvedené v písemném sdělení města Strakonice vždy nejpozději do 20.
června a 20. prosince příslušného kalendářního roku.
4. V případě ukončení účinnosti této smlouvy obec uhradí náklady dle odst. 1 nejpozději k poslednímu dni
trvání tohoto smluvního poměru.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že příjmy z pokut uložených orgány města Strakonice při výkonu
přenesené působnosti dle této smlouvy budou příjmy města Strakonice.
IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Smlouvu lze rovněž ukončit písemnou výpovědí kterékoli
ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet prvého dne měsíce následujícího po doruční
výpovědi.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 7.9.2005 pod č. usnesení 776/2005
a Zastupitelstvem obce Sousedovice dne 14.7.2005 pod č. usnesení 05/12/2005.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran
a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na
základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 6.10.2005

V Sousedovicích dne 15.7.2005

Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta města Strakonice

Michal Blatský v.r.
starosta obce Sousedovice

2

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2006

76/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi
čl. I
Smluvní strany
1.
Obec Záhoří
zastoupená starostou obce Jindřichem Tupým
adresa Záhoří, 378 21 Kardašova Řečice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec,
dále jen obec Záhoří
IČO 512 770
a
2.

Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Karlem Matouškem
377 01 Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II
IČO 246 875
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 na místo orgánů obce Záhoří 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 Záhoří.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené Městským 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 Záhoří 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.

3

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2006

čl. V.
Společná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
2. Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Záhoří, jeden
město Jindřichův Hradec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice
spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Záhoří a usnesení rady Města Jindřichův
Hradec č. 1007/05 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje České Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6. 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 23.11.2005

Ing. Karel Matoušek v.r.

Jindřich Tupý v.r.

starosta města Jindřichův Hradec

starosta obce Záhoří
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77/VPS/2005
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vráto č. 3 ze dne 2. 11. 2005 a usnesení Rady města České
Budějovice č. 1146 ze dne 7. 12. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu č. 31-2/2005:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Vráto
zastoupená starostou obce, panem Pavlem RATAJEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Vráto, PSČ 373 01 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00581950,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
zastoupené primátorem města, panem Doc. RNDr. Miroslavem TETTEREM, CSc.,
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 Vráto 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 předpisů, 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 Vráto.
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 Vráto 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.

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 Vráto 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 Vráto, 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 Vráto, 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 14.12. 2005

Pavel RATAJ v.r.
starosta obce Vráto

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v.r.
primátor města České Budějovice
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78/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi
čl. I
Smluvní strany

1.
Obec Zahrádky
zastoupená starostkou obce Mgr. Eliškou Novotnou
adresa Zahrádky 42, 378 53 Strmilov
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
dále jen obec Zahrádky
IČ 00666564
a
2.
Obec Strmilov
zastoupené starostou Jaromírem Krátkým
adresa Náměstí 60, 378 53 Strmilov
IČ 00247511
dále jen obec Strmilov
čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění budou orgány obce
Strmilov vykonávat namísto orgánů obce Zahrádky v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění.

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce místně příslušnými správními orgány v řízení o
přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění pro správní obvod obce Zahrádky.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené obcí Strmilov při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu obce Zahrádky.
čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Zahrádky uhradit obci Strmilov paušální
částku 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Obec 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.
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čl. V.
Společná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
2. Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zahrádky, jeden
obec Strmilov a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice spolu se
žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Strmilov a usnesení rady obce Zahrádky o
schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje České
Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice.

Ve Strmilově dne 25.10.2005

V Zahrádkách dne 7.12.2005

Jaromír Krátký v.r.

Mgr. Eliška Novotná v.r.

starosta obce Strmilov

starostka obce Zahrádky
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79/VPS/2005
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Netolice ze dne 16.11.2005 a usnesení Zastupitelstva obce Babice
ze dne 15.11.2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Netolice,
zastoupené starostou města panem Oldřichem Petráškem, se sídlem Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, IČO 205601
a

2.

Obec Babice,
zastoupená starostkou obce paní Annou Pilátovou, se sídlem Babice 40, 384 11 Netolice,
IČO 582964, dále jen „obec“.
ČI. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Netolice (dále MÚ Netolice) namísto orgánů obce vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jichž
skutková podstata je vymezena ust.§ 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový
zákon) ve znění pozdějších předpisů. MÚ Netolice bude rozhodovat v přestupkovém řízení ve
všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení přestupkového
zákona věcně a místně příslušná obec.
2. Na základě této smlouvy bude MÚ Netolice věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce.
3. Výnos pokut a správních poplatků uložených MÚ Netolice v těchto řízeních při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Netolice.
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Netolice na jeho účet č. 925-281/0100 vedený u Komerční banky a. s. Prachatice
příspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
2. Vyúčtování bude provádět město Netolice k 31.12. daného roku. Obec se zavazuje uhradit
fakturu do lhůty splatnosti.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
3. 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
9
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výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu
Jihočeského kraje.
Čl. V

Společná ustanovení
1. Obec předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy MÚ Netolice. MÚ Netolice vede po dobu platností
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden
stejnopis město Netolice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce, usnesení Rady města Netolice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
5. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

V Netolicích dne 21. listopadu 2005

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města Netolice

Anna Pilátová v.r.
starostka obce Babice
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80/VPS/2005
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Netolice ze dne 16.11.2005 a usnesení Zastupitelstva obce
Chvalovice ze dne 4.11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Netolice
zastoupené starostou města panem Oldřichem Petráškem, se sídlem Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, IČO 205601
a
2. Obec Chvalovice
zastoupená starostou panem Jaroslavem Stlukou, se sídlem Chvalovice 45, 38411 Netolice,
IČO583031, dále jen „obec“.
ČI. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Netolice (dále MÚ Netolice) namísto orgánů obce vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jichž
skutková podstata je vymezena ust.§ 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový
zákon) ve znění pozdějších předpisů. MÚ Netolice bude rozhodovat v přestupkovém řízení ve
všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení přestupkového
zákona věcně a místně příslušná obec.
2. Na základě této smlouvy bude MÚ Netolice věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce.
3. Výnos pokut a správních poplatků uložených MÚ Netolice v těchto řízeních při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Netolice.
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Netolice na jeho účet č. 925-281/0100 vedený u Komerční banky a. s. Prachatice
příspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
2. Vyúčtování bude provádět město Netolice k 31.12. daného roku. Obec se zavazuje uhradit
fakturu do lhůty splatnosti.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba
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činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu
Jihočeského kraje.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy MÚ Netolice. MÚ Netolice vede po dobu platností
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden
stejnopis město Netolice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce, usnesení Rady města Netolice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
5. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

V Netolicích dne 21. listopadu 2005

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města Netolice

Jaroslav Stluka v.r
starosta obce Chvalovice
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81/VPS/2005
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Netolice ze dne 16.11.2005 a usnesení Zastupitelstva obce Lužice
ze dne 24.10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Netolice,
zastoupené starostou města panem Oldřichem Petráškem, se sídlem Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, IČO 205601
a
2. Obec Lužice zastoupená starostou obce panem Vladimírem Reidingerem, se sídlem Lužice,
Na Návsi 23, 384 11 Netolice, IČO 583073, dále jen „obec“.
ČI. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
bude Městský úřad Netolice (dále MÚ Netolice) namísto orgánů obce vykonávat v jejím
správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání
přestupků, jichž skutková podstata je vymezena ust.§ 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o
přestupcích (přestupkový zákon) ve znění pozdějších předpisů. MÚ Netolice bude
rozhodovat v přestupkovém řízení ve všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle
citovaného ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec.
2. Na základě této smlouvy bude MÚ Netolice věcně a místně příslušným správním orgánem v
přestupkových řízeních pro správní obvod obce.
3. Výnos pokut a správních poplatků uložených MÚ Netolice v těchto řízeních při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Netolice.
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Netolice na jeho účet č. 925-281/0100 vedený u Komerční banky a. s. Prachatice
příspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
2. Vyúčtování bude provádět město Netolice k 31.12. daného roku. Obec se zavazuje uhradit
fakturu do lhůty splatnosti.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
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doručení výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému
úřadu Jihočeského kraje.

1.

2.
3.

4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl. II. této smlouvy MÚ Netolice. MÚ Netolice vede po dobu
platností 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.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden
stejnopis město Netolice 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, usnesení Rady města Netolice 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 Netolicích dne 21. listopadu 2005

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města Netolice

Vladimír Reidinger v.r.
starosta obce Lužice
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82/VPS/2005
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Netolice ze dne 16.11.2005 a usnesení Zastupitelstva obce Mahouš
ze dne 26.10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Netolice,
zastoupené starostou města panem Oldřichem Petráškem, se sídlem Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, IČO 205601
a
2. Obec Mahouš, zastoupená starostou obce panem Karlem Čapkem, se sídlem Mahouš 17,
384 11 Netolice, IČO 583081, dále jen „obec“.
ČI. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Netolice (dále MÚ Netolice) namísto orgánů obce vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jichž
skutková podstata je vymezena ust.§ 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový
zákon) ve znění pozdějších předpisů. MÚ Netolice bude rozhodovat v přestupkovém řízení ve
všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení přestupkového
zákona věcně a místně příslušná obec.
2. Na základě této smlouvy bude MÚ Netolice věcně a místně příslušným správním orgánem v
přestupkových řízeních pro správní obvod obce.
3. Výnos pokut a správních poplatků uložených MÚ Netolice v těchto řízeních při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Netolice.
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Netolice na jeho účet č. 925-281/0100 vedený u Komerční banky a. s. Prachatice
příspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
2. Vyúčtování bude provádět město Netolice k 31.12. daného roku. Obec se zavazuje uhradit
fakturu do lhůty splatnosti.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
3. 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
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výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu
Jihočeského kraje.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl. II. této smlouvy MÚ Netolice. MÚ Netolice vede po dobu platností
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden
stejnopis město Netolice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce, usnesení Rady města Netolice a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
5. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

V Netolicích dne 21. listopadu 2005

Karel Čapek v.r.
starosta obce Mahouš

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města Netolice
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83/VPS/2005
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Netolice ze dne 16.11.2005 a usnesení Zastupitelstva obce
Němčice ze dne 2.11.2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Netolice,
zastoupené starostou města panem Oldřichem Petráškem, se sídlem Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, IČO 205601
a
2. Obec Němčice, zastoupená starostou obce panem Janem Dvořákem, se sídlem Němčice 53,
384 11 Netolice, IČO 250554, dále jen „obec“.
ČI. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Netolice (dále MÚ Netolice) namísto orgánů obce vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jichž
skutková podstata je vymezena ust.§ 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový
zákon) ve znění pozdějších předpisů. MÚ Netolice bude rozhodovat v přestupkovém řízení ve
všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení přestupkového
zákona věcně a místně příslušná obec.
2. Na základě této smlouvy bude MÚ Netolice věcně a místně příslušným správním orgánem v
přestupkových řízeních pro správní obvod obce.
3. Výnos pokut a správních poplatků uložených MÚ Netolice v těchto řízeních při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Netolice.
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Netolice na jeho účet č. 925-281/0100 vedený u Komerční banky a. s. Prachatice
příspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
2. Vyúčtování bude provádět město Netolice k 31.12. daného roku. Obec se zavazuje uhradit
fakturu do lhůty splatnosti.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
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3. 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
Jihočeského kraje.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy MÚ Netolice. MÚ Netolice vede po dobu platností
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden
stejnopis město Netolice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce, usnesení Rady města Netolice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
5. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

V Netolicích dne 21. listopadu 2005

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města Netolice

Jan Dvořák v.r.
starosta obce Němčice
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84/VPS/2005
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Netolice ze dne 16.11.2005 a usnesení Zastupitelstva obce
Olšovice ze dne 30.10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Netolice,
zastoupené starostou města panem Oldřichem Petráškem, se sídlem Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, IČO 205601
a
2. Obec Olšovice, zastoupená starostou panem Josefem Pavlíkem, se sídlem Olšovice 31,
384 11 Netolice, IČO 583103, dále jen „obec“.
ČI. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Netolice (dále MÚ Netolice) namísto orgánů obce vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jichž
skutková podstata je vymezena ust.§ 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový
zákon) ve znění pozdějších předpisů. MÚ Netolice bude rozhodovat v přestupkovém řízení ve
všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení přestupkového
zákona věcně a místně příslušná obec.
2. Na základě této smlouvy bude MÚ Netolice věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce.
3. Výnos pokut a správních poplatků uložených MÚ Netolice v těchto řízeních při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Netolice.
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Netolice na jeho účet č. 925-281/0100 vedený u Komerční banky a. s. Prachatice
příspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
2. Vyúčtování bude provádět město Netolice k 31.12. daného roku. Obec se zavazuje uhradit
fakturu do lhůty splatnosti.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
5. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
6. 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
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výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu
Jihočeského kraje.

1.

2.
3.

4.

5.

Čl. V
Společná ustanovení
Obec předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy MÚ Netolice. MÚ Netolice vede po dobu platností
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.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden
stejnopis město Netolice 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, usnesení Rady města Netolice
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 Netolicích dne 21. listopadu 2005

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města Netolice

Josef Pavlík v.r.
starosta obce Olšovice
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85/VPS/2005

Dodatek č. 3
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 28.8.2003 mezi Městem Prachatice a Obcí Budkov
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Budkov ze dne 12.10 č. 5 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek
Článek I.
Smluvní strany:
1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Budkov
zastoupená starostou obce Bohumilem Helvichem
adresa: Budkov, 384 22 Vlachovo Březí
Jihočeský kraj
IČO: 583 332
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Budkov)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:
Článek IV.

Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným k udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit. souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 19.12. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta Města Prachatice

Bohumil Helvich v.r.
starosta Obce Budkov
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86/VPS/2005

Dodatek č. 3
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 19.8.2003 mezi Městem Prachatice a Obcí Bušanovice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Bušanovice ze dne 14.10 a usnesení rady Města Prachatice,
ze dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek
Článek I.
Smluvní strany:
1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Bušanovice
zastoupená starostou obce Vladimírem Boškou
adresa: Bušanovice, 384 22 Vlachovo Březí
Jihočeský kraj
IČO: 582 999
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Bušanovice)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:
Článek IV.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným k udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 19.12. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta Města Prachatice

Vladimír Boška v.r.
starosta Obce Bušanovice
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87/VPS/2005

Dodatek č. 3
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 27.6.2003 mezi Městem Prachatice a Obcí Kratušín
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Kratušín ze dne 24.10.2005 a usnesení rady Města Prachatice, ze
dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek
Článek I.
Smluvní strany:
1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Kratušín
zastoupená starostou obce Františkem Hodinou
adresa: Kratušín, 384 21 Husinec
Jihočeský kraj
IČO: 583049
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Kratušín)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:
Článek IV.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným k udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 19.12. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta Města Prachatice

František Hodina v.r.
starosta Obce Kratušín
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88/VPS/2005

Dodatek č. 3
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 2.7.2005 mezi Městem Prachatice a Obcí Ktiš o zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Ktiš ze dne 29.9.2005a usnesení rady Města Prachatice,
ze dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek
Článek I.
Smluvní strany:
1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Ktiš
zastoupená starostkou obce Ilonou Mikešovou
adresa: Ktiš čp. 11, 384 03
Jihočeský kraj
IČO: 250 503
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Ktiš)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:
Článek IV.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným k udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 19.12. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta Města Prachatice

Ilona Mikešová v.r.
starostka Obce Ktiš

24

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2006

89/VPS/2005

Dodatek č. 3
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 28.8.2003 mezi Městem Prachatice a Obcí Lažiště
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Lažiště ze dne 4.11.2005a usnesení rady Města Prachatice,
ze dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek
Článek I.
Smluvní strany:
1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Lažiště
zastoupená starostkou obce Annou Peckovou
adresa: Lažiště, čp. 24, 384 32 Lažiště
Jihočeský kraj
IČO: 250 520
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Lažiště)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:
Článek IV.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným k udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 19.12. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta Města Prachatice

Anna Pecková v.r.
starostka Obce Lažiště
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90/VPS/2005

Dodatek č. 3
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 25.8.2003 mezi Městem Prachatice a Obcí Lipovice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Lipovice ze dne 29.9.2005 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek
Článek I.
Smluvní strany:
1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Lipovice
zastoupená starostkou obce Marií Mühlsteinovou
adresa: Lipovice, 384 22 Vlachovo Březí
Jihočeský kraj
IČO: 583 065
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Lipovice)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:
Článek IV.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným k udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 19.12. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta Města Prachatice

Marie Mühlsteinová v.r.
starostka Obce Lipovice
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91/VPS/2005

Dodatek č. 3
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 24.10.2003 mezi Městem Prachatice a Obcí Pěčnov
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Pěčnov ze dne 13.9.2005 č. 141 a usnesení rady Města
Prachatice, ze dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní
dodatek
Článek I.
Smluvní strany:
1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Pěčnov
zastoupená starostou obce Josefem Králem
adresa: Pěčnov, 384 21 Husinec
Jihočeský kraj
IČO: 583 120
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Pěčnov)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:
Článek IV.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným k udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 19.12. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta Města Prachatice

Josef Král v.r.
starosta Obce Pěčnov
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1/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC BĚLČICE
kraj Jihočeský, IČ 00250953
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Josefem Zemanem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Bělčice č 42/2005 ze dne 29.11.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Bělčice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Bělčice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Bělčice zavazuje uhradit ročně městu
Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530502.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 27.12.2005

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Josef Zeman v.r.
starosta obce Bělčice
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2/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC BEZDĚDOVICE
kraj Jihočeský, IČ 00476838
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou obce paní Miluší Kubátovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Bezdědovice č 103/2005 ze dne 13.10.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Bezdědovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Bezdědovice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II

Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Bezdědovice zavazuje uhradit ročně
městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530501.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 22.12. 2005

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Miluše Kubátová v.r.
starostka obce Bezdědovice
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3/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC HORNOSÍN
kraj Jihočeský, IČ 00477141
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Karlem Maškem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Hornosín č. 07/3/2005 ze dne 6.12.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Hornosín v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Hornosín ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Hornosín zavazuje uhradit ročně
městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530508.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 22.12.2005

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Karel Mašek v.r.
starosta obce Hornosín
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4/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC KADOV
kraj Jihočeský, IČ 00251283
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostkou obce paní Vladimírou Tomanovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Kadov č. 52/05 ze dne .13.10.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I

Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Kadov v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Kadov ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II

Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Kadov zavazuje uhradit ročně městu
Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530511.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III

Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV

Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon
o obcích a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 2.11. 2005

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Vladimíra Tomanová v.r.
starostka obce Kadov
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5/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
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.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Kocelovice č. 9/2005 ze dne 4.11.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I

Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Kocelovice 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 podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Kocelovice zavazuje uhradit ročně
městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530512.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 27.12.2005
ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Josef Vonášek v.r.
starosta obce Kocelovice
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6/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC LAŽANY
kraj Jihočeský, IČ 46687700
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Jiřím Myslíkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Lažany č. 18/05 ze dne 30.11.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Lažany v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Lažany ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Lažany zavazuje uhradit ročně městu
Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530513.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon
o obcích a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 22.12. 2005
ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Jiří Myslík v.r.
starosta obce Lažany
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7/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBCE LOM
kraj Jihočeský, IČ 00667676
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Batystou
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.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Lom č. 15 ze dne 20.10.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Lom v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost silničního
správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Lom 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 podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Lom zavazuje uhradit ročně městu
Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530515.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon
o obcích a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 22.12. 2005

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Jaroslav Batysta v.r.
starosta obce Lom

34

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2006

8/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
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.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Lnáře č. 83/2005 ze dne 11.10.2005 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 podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Lnáře zavazuje uhradit ročně městu
Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530516.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon
o obcích a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 14.10. 2005
ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Stanislava Mašková v.r.
starostka obce Lnáře
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9/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC MYŠTICE
kraj Jihočeský, IČ 00251542
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Mgr. Janem Kyznarem
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.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Myštice č. 41 ze dne 27.10.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Myštice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Myštice 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 podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Myštice zavazuje uhradit ročně městu
Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530518.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon
o obcích a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 22.12. 2005

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Mgr. Jan Kyznar v.r.
starosta obce Myštice
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10/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC ZÁBOŘÍ
kraj Jihočeský, IČ 00252018
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce Josef Vydrou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Záboří č.6/05 ze dne 7.10.2005 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Záboří v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Záboří ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Záboří zavazuje uhradit ročně městu
Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530525.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související s
výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích a zákon č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 20.12.2005

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Josef Vydra v.r.
starosta obce Záboří
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11/VPS/2006
Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků
Článek III. „smlouvy“ zní takto:
Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Stříbřec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou městem Třeboň čtvrtletně v průběhu běžného roku, vždy
k 15. v měsíci následujícím po skončení čtvrtletí a fakturovanou obci se splatností faktury do 14 dnů
ode dne jejího vystavení .
Způsob propočtu fakturovaných nákladů je stanoven samostatnou doložkou k této smlouvě
a vychází z údaje o počtu obyvatel oficiálně zveřejněného ČSÚ a z osobních nákladů (plat
+ pojistné) MěÚ Třeboň vynaložených na zajištění příslušné funkce a lze jej aktualizovat
1 x ročně ve vazbě na případnou změnu v odměňování podle platné vyhlášky.
V Třeboni dne 30.1. 2006

Ing. Jiří Houdek v.r.
starosta Města Třeboň

Jan Zimmel v.r.
starosta Obce Stříbřec
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