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114/VPS/2007
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Úsilné č. 10/2/07 ze dne 11. 6. 2007 a usnesení Rady města
České Budějovice č. 690/2007 ze dne 18. 7. 2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu č. 37/2/2007:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Úsilné
zastoupená starostou obce, panem Ing. Pavlem KAŠPÁRKEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Úsilné, Úsilné 43, PSČ 370 10 České
Budějovice, Jihočeský kraj, IČ: 00581909,
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 Úsilné 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 Úsilné.
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 Úsilné 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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V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1) Obec Úsilné 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.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Úsilné, 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.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Úsilné, usnesení Rady města České
Budějovice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu
k uzavření této smlouvy.
6) Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
V Českých Budějovicích dne 9.8.2007

Ing. Pavel Kašpárek v.r.
starosta obce Úsilné

Mgr. Juraj Thoma v.r.
primátor Statutárního města České Budějovice
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115/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Kaplice č. 260 ze dne 16.4.2007 a usnesení Zastupitelstva obce Bujanov
č. 136/2007 ze dne 10.5.2007 uzavírají níže uvedené strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek 1
Smluvní strany
Město Kaplice, sídlo úřadu: Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský,
IČO 00245941
zastoupené starostou města Kaplice Mgr. Ferdinandem Jiskrou
a
Obec Bujanov, sídlo úřadu Obecní úřad Bujanov, 382 79 Bujanov čp. 26, kraj Jihočeský,
IČO 00245810 zastoupená starostou obce Bujanov Bořivojem Vojčem
Článek 2
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 3a odst.1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, bude Městská policie Kaplice ( dále jen městská policie ) vykonávat úkoly na úseku zajišťování
místních záležitostí veřejného pořádku ( dále jen úkoly ) na území obce Bujanov v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

1)

2)

3)

4)
5)

Článek 3
Smluvní rozsah výkonu úkolů
Strážníci městské policie budou oprávněni vykonávat na území obce Bujanov úkoly dané zákonem
č.553/1991 Sb.,o obecní policii, v plném rozsahu tohoto zákona a další úkoly vyplývající z platných
obecně závazných vyhlášek obce Bujanov, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Úkoly dle bodu l. bude městská policie plnit formou nepravidelných denních popřípadě nočních
směn. Minimální délka směny bude 3 hodiny a maximální délka bude 5 hodin. Počet směn v měsíci
bude v maximálním počtu 3 směn, pokud po vzájemné dohodě nebude počet směn v měsíci navýšen.
Obec Bujanov vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti, každému strážníku městské policie
písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území.
Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe.
Vzor zmocnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
O plnění úkolů dle bodu 1) bude u městské policie vedena evidence.

Článek 4
Úhrada nákladů
1) Výnos z blokových pokut uložených na území obce Bujanov je příjmem města Kaplice.
2) Město Kaplice bude náklady na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu určeném článkem 3 této
smlouvy fakturovat za pololetí daného roku a to vždy do 20. kalendářního dne za předchozí
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pololetí. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu. Faktura bude uhrazena ve lhůtě splatnosti,
která činí 14 dnů ode dne jejího doručení obci Bujanov. V případě prodlení s úhradou je město Kaplice
oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši dle obecně závazných předpisů.
3) Podkladem pro vystavení faktury bude měsíční výkaz vykonaných směn, který bude odsouhlasen
odpovědným zástupcem městské policie a starostou obce Bujanov. Výše nákladů na směnu podle
odsloužených hodin je uvedena v příloze č. 1.
Článek 5
Společná ustanovení
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne její účinnosti, které nabývá dnem nabytí právní
moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
2) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků smlouvy schválené
Krajským úřadem Jihočeského kraje.
3) Starosta obce Bujanov a strážník pověřený plněním některých úkolů městské policie se zplnomocňují k
uzavření dohody o způsobu řešení některých praktických otázek, které vyplynou z plnění předmětu
této smlouvy.
4) Obec Bujanov poskytne pro výkon dle bodu l prostory sloužící jako služebna městské policie v
Bujanově. Tyto prostory včetně nákladů budou poskytnuty bezplatně.
5) Za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním bodu l této smlouvy odpovídá
obec, na
jejímž území byla škoda způsobena. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě,
která svým
protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
6) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na svých úředních
deskách nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.
7) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na svých úředních deskách informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
8) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech :
l. stejnopis obdrží město Kaplice, 2. stejnopis obdrží obec Bujanov, 3. stejnopis obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy
9) Přílohu č. 1 k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Kaplice č 260 ze dne 16.4.2007, přílohu č. 2
tvoří usnesení Rady obce Bujanov č. 136/2007 ze dne 10.5.2007, přílohu č. 3 tvoří vzor zmocnění
strážníků městské policie Kaplice, přílohu č. 4 tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy .

V Kaplici dne 16.7.2007

Mgr. Ferdinand Jiskra v.r.
starosta města Kaplice

Bořivoj Vojče v.r.
starosta obce Bujanov
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116/VPS/2007
DODATEK č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Podle ust. § 166, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů uzavírají
smluvní strany
1. Město Sezimovo Ústí
zastoupené starostou ing. Bedřichem Benešem
IČ: 252859 – bankovní spojení : KB Tábor č.ú. 9005-921301/0100
adresa: Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše č. 21, 391 01 Sezimovo Ústí
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
2. Obec Košice u Soběslavi
zastoupená starostou Josefem Staňkem
IČ: 252468 – bankovní spojení : ČSOB, č.ú. 2012830/0300
adresa: Obec Košice u Soběslavi č. 47, 391 17 Košice u Soběslavi
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 53,
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tuto
dohodu :
1) Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 53,
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů uzavřená mezi Městem
Sezimovo Ústí a Obcí Košice u Soběslavi dne 23.3.2004 (dále jen veřejnoprávní smlouva) se ode dne,
kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice o udělení
souhlasu s uzavřením této dohody uzavírá na dobu neurčitou.
2) Veřejnoprávní smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou
počínající prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhému účastníku smlouvy. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí strana, která jí podává, současně krajskému úřadu.
3) Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
4) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden stejnopis obdrží město Sezimovo Ústí, jeden
stejnopis obdrží obec Košice u Soběslavi a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
České Budějovice spolu se žádostí o udělení souhlasu k uzavření této dohody.
5) Nedílnou součástí této dohody je usnesení rady Města Sezimovo Ústí č. 206/2007 ze dne 09.07.2007,
usnesení zastupitelstva Obce Košice č. 4/2007 ze dne 26.7.2007 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této dohody.
6) Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy uzavřené dnem 23.3.2004 se nemění.

V Sezimově Ústí dne 31.07.2007

V Košicích u Soběslavi dne 31.07.2007

Ing. Bedřich Beneš v.r.
starosta Města Sezimovo Ústí

Josef Staněk v.r.
strarosta Obce Košice u Soběslavi
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117/VPS/2007
1. Město Soběslav
zastoupené starostou města Ing. Jindřichem Bláhou
se sídlem: nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav
IČO: 00252921
kraj: Jihočeský
a
2. Obec Budislav
zastoupená starostou obce panem Miloslavem Prchlíkem
se sídlem: Budislav 9, 392 01 Soběslav
IČO: 00252140
kraj: Jihočeský
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
Rady města Soběslavi ze dne 9.10.2007 a na základě usnesení Zastupitelstva obce Budislav ze dne
18.9.2007 tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
čl. I.
Předmět smlouvy
1. Orgány města Soběslavi budou za obec Budislav v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ustanovením § 53 odst. 1 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.
2. Orgány města Soběslavi budou za obec Budislav 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, popřípadě činit další úkony, které zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
v platném znění umožňuje.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Soběslavi za orgány
obce Budislav budou příjmem města Soběslavi.
Čl. II.
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. I. této smlouvy se obec Budislav zavazuje uhradit městu
Soběslav ze svého rozpočtu částku: 1.000,- Kč (jedentisíckorunčeských) za každý oznámený
přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Soběslav jedenkrát ročně, vždy po ukončení kalendářního roku .
Obec Budislav se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
Čl. III.
Doba trvání smlouvy
1. 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 neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Čl. IV.
Společná ustanovení
1. Smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody se vyžaduje souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
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2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopisu obdrží město
Soběslav a obec Budislav a jeden stejnopis Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice spolu
s žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
3. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Soběslavi č. 20/263/2007 ze dne 9.10.2007,
usnesení Zastupitelstva obce Budislav č.zápisu 8/2007 ze dne 18.9.2007 a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Podle § 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní smluvní strany tuto smlouvu
na úředních deskách nejméně pod dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách zveřejněna
bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1). Město Soběslav zašle tuto smlouvu krajskému
úřadu Jihočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Soběslavi dne 11.10.2007

V Budislavi dne 11.10.2007

Ing. Jindřich Bláha v.r.
starosta Města Soběslav

Miloslav Prchlík v.r.
starosta Obce Budislav
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118/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:

251810

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Strakonice

číslo účtu:

1768038/0300
a

2. strana:

obec Třešovice

se sídlem:

Třešovice

zastoupená:

starostkou Janou Šavlovou

IČ:

667897

bankovní spojení:

KB Strakonice

číslo účtu:

22822291/0100

(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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1)
2)
3)

4)
5)

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) 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.

1)
2)
3)

4)

V.
Závěrečná ustanovení
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 8.8.2007 pod č. usnesení
1002/07 a Zastupitelstvem obce Třešovice dne 20.9.2007 pod č. usnesení 2/2007.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
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.
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 20.9.2007

V Třešovicích dne 20.9.2007

Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta Města Strakonice

Jana Šavlová v.r.
starostka Obce Třešovice
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119/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V OBLASTI
ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-22/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC TCHOŘOVICE
kraj Jihočeský, IČO 00667871
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Josefem Končelíkem
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 Tchořovice č. 13 ze dne 28.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1) Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Tchořovice, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Tchořovice, 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 Tchořovice nebo jsou dány důvody pro
projednání těchto přestupků Obecním úřadem Tchořovice uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2) Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Tchořovice nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Tchořovice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Tchořovice 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 Tchořovice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Tchořovice 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 Tchořovice se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový spis.
2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
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e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1) Obec Tchořovice se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2) Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3) Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1) Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude právní
moci.
2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1) Město Blatná a Obec Tchořovice 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 Tchořovice doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1)
2)
3)
4)

5)

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

V Blatné dne 20.8. 2007
Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Končelík v.r.
starosta Obce Tchořovice
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120/VPS/2007
DODATEK č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Podle ust. § 166, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů uzavírají
smluvní strany
1. Město Chýnov
zastoupené starostou Mgr. Pavlem Eybertem
IČ: 00252387 - bankovní spojení : KB Tábor č.ú. 2521-301/0100
adresa: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí č. 7, 391 55 Chýnov
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
2. Obec Vlčeves
zastoupená starostou Josefem Volákem
IČ: 00667251 - bankovní spojení : KB Tábor č.ú. 17520-301/0100
adresa: Obec Vlčeves, 391 02 Soběslav
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 53,
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tuto
dohodu :
1) Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 53,
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů uzavřená mezi Městem
Chýnov a Obcí Vlčeves dne 13.5.2003 (dále jen veřejnoprávní smlouva) se ode dne, kdy nabude
právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice o udělení souhlasu
s uzavřením této dohody uzavírá na dobu neurčitou.
2) Veřejnoprávní smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou
počínající prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhému účastníku smlouvy. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí strana, která jí podává, současně krajskému úřadu.
3) Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
4) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden stejnopis obdrží město Chýnov, jeden
stejnopis obdrží obec Vlčeves a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o udělení souhlasu k uzavření této dohody.
5) Nedílnou součástí této dohody je usnesení rady Města Chýnov č. R21/3 2007 ze dne 28.08.2007
usnesení zastupitelstva Obce Vlčeves ze dne 21.08.2007 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této dohody.
6) Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy uzavřené dnem 13.5.2003 se nemění.

V Chýnově dne 30.10.2007

Ve Vlčevsi dne 30.10.2007

Mgr. Pavel Eybert v.r.
starosta Města Chýnova

Josef Volák v.r.
starosta Obce Vlčeves
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121/VPS/2007
Na základě usnesení rady města Hluboká nad Vltavou ze dne 26.2.2007 č. 106/07 a usnesení
zastupitelstva obce Dříteň č. 03/03 ze dne 31. 03. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany
1. Město Hluboká n/Vlt.
sídlo Masarykova 36, 373 41 Hluboká n/Vlt.
zastoupené starostou Ing.Tomášem Jirsou
IČO: 244 899
(dále jen město Hluboká nad Vltavou)
a
2. Obec Dříteň
sídlo Dříteň 52, PSČ 373 51
zastoupená starostou Karlem Lukášem
IČO: 244 830
(dále jen obec Dříteň)

1.

2.

3.
4.

Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude Město
Hluboká nad Vltavou vykonávat svými příslušnými orgány namísto příslušného orgánu Obce Dříteň
v jejím správním obvodu přenesenou působnost na úseku řízení o přestupcích podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupková řízení).
Na základě této smlouvy budou Komise pro projednávání přestupků rady města Hluboká nad
Vltavou místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce
Dříteň.
Správní poplatky vybírané MÚ Hluboká nad Vltavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Hluboká nad Vltavou.
Výnos pokut uložených MÚ Hluboká nad Vltavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Hluboká nad Vltavou.

Článek III
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou Smluvní strany si pro ukončení smluvního vztahu
založeného touto smlouvou sjednávají tříměsíční výpovědní lhůtu, přičemž tuto smlouvu lze
vypovědět i bez udání důvodu. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Článek IV
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Dříteň ze svého rozpočtu Městu
Hluboká nad Vltavou na jeho účet u Komerční banky, exp. České Budějovice,
13
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č. ú.2924231/0100, příspěvek ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských).
2. Příspěvek bude poskytnut do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, jak je specifikováno v článku III
smlouvy a v následujících letech vždy nejpozději do 15.3. příslušného kalednářního roku..

Článek V
1.

2.

3.
4.

Společná ustanovení
Obec Dříteň předá do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy městu Hluboká nad Vltavou
veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle článku II. této smlouvy. Město
Hluboká nad Vltavou vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
Obec Dříteň se zavazuje poskytnout Komisi pro projednávání přestupků rady města Hluboká nad
Vltavou potřebnou součinnost k řádnému naplňování předmětu této smlouvy. Pokud nebude potřebná
součinnost poskytnuta, neodpovídá Město Hluboká nad Vltavou za vzniklou škodu.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých městských a
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních
stran a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s
uzavřením této smlouvy.
2) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Dříteň a usnesení Rady města Hluboká nad
Vltavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

V Hluboké nad Vltavou dne 1.11.2007

V Dřítni dne 1.11.2007

Ing. Tomáš Jirsa v.r.
starosta Města Hluboká nad Vltavou

Karel Lukáš v.r.
starosta Obce Dříteň
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Na základě usnesení Rady města Hluboká nad Vltavou ze dne 26.2.2007 č. 105/07 a usnesení
zastupitelstva obce Olešník č. 41/07 ze dne 15.3.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Článek I
Smluvní strany
1. Město Hluboká n/Vlt.
sídlo Masarykova 36, 373 41 Hluboká n/Vlt.
zastoupené starostou Ing.Tomášem Jirsou
IČO: 244 899
(dále jen město Hluboká nad Vltavou)
a
2. Obec Olešník
sídlo Olešník 15, PSČ 373 50
zastoupená starostkou Janou Píchovou
IČO: 245 2910
(dále jen obec Olešník)

1.

2.

3.
4.

Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude Město
Hluboká nad Vltavou vykonávat svými příslušnými orgány namísto příslušného orgánu Obce Olešník
v jejím správním obvodu přenesenou působnost na úseku řízení o přestupcích podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupková řízení).
Na základě této smlouvy budou Komise pro projednávání přestupků rady města Hluboká nad
Vltavou místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce
Olešník.
Správní poplatky vybírané MÚ Hluboká nad Vltavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Hluboká nad Vltavou.
Výnos pokut uložených MÚ Hluboká nad Vltavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Hluboká nad Vltavou.

Článek III
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smluvní strany si pro ukončení smluvního vztahu
založeného touto smlouvou sjednávají tříměsíční výpovědní lhůtu, přičemž tuto smlouvu lze
vypovědět i bez udání důvodu. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Článek IV
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Olešník ze svého rozpočtu Městu
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Hluboká nad Vltavou na jeho účet u Komerční banky, exp. České Budějovice,
č. ú.2924231/0100, příspěvek ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských).
2. Příspěvek bude poskytnut do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, jak je specifikováno v článku
III smlouvy a v následujících letech vždy nejpozději do 15.3. příslušného kalendářního roku.

Článek V
Společná ustanovení
1. Obec Olešník předá do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy městu Hluboká nad Vltavou
veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle článku II. této smlouvy. Město
Hluboká nad Vltavou vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých městských a
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

1.

2.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží každá ze
smluvních stran a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Olešník a usnesení Rady města Hluboká
nad Vltavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

V Hluboké nad Vltavou dne 15.3.2007

V Olešníku dne 15.3..2007

Ing. Tomáš Jirsa v.r.
starosta Města Hluboká nad Vltavou

Jana Píchová v.r.
starostka Obce Olešník
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