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202/VPS/2003

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Kaplice ze dne 24. 11. 2003 a usnesení zastupitelstva obce
Malonty ze dne 26. 11. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :

Čl. I

Smluvní strany

1. Město Kaplice
zastoupené starostou města Ferdinandem Jiskrou
IČ : 245941
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580009369 / 0800
adresa : Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
2. Obec Malonty
zastoupená starostou obce Vladimírem Malým
IČ : 00245992
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580014379/0800
adresa obecního úřadu : Malonty čp. 27, 382 91 Malonty, kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad v Kaplici namísto orgánů obce Malonty vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad v Kaplici bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání
by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Malonty.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Kaplici věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Malonty. Výnos pokut a správních poplatků uložených
Městským úřadem Kaplice v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Kaplice.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Malonty zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu :
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a) u přestupku vyřízeného zaplacením blokové pokuty. . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 100,b) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 300,c) u přestupku vyřízeného projednáním v přestupkovém řízení. . . . . . . . . . . Kč 600,Strana 6
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2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Kaplice pololetně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 15ti dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Tuto smlouvu lze
oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď
podávající strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Malonty předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Malonty, jeden stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Kaplice, usnesení zastupitelstva obce
Malonty a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu
krajského úřadu.
V Kaplici dne 23. 1. 2004

Ferdinand Jiskra v. r.
starosta obce Bujanov

Vladimír Malý v. r.
starosta obce Malonty
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203/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Kaplice ze dne 8. 12. 2003 a usnesení zastupitelstva obce
Benešov nad Černou ze dne 18. 11. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :

Čl. I

Smluvní strany

1.

2.

Město Kaplice

zastoupené starostou města Ferdinandem Jiskrou
IČ : 245941
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580009369 / 0800
adresa : Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
Obec Benešov nad Černou

zastoupená starostou obce Miloslavem Šimánkem
IČ : 245780
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580012349/0800

adresa obecního úřadu : Náměstí čp. 126, Benešov nad Černou, PSČ 382 82 Benešov nad
Černou, kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad v Kaplici namísto orgánů obce Benešov nad Černou vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů, tj. Městský úřad v Kaplici bude rozhodovat ve správním řízení o všech
přestupcích, k jejichž projednání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně
příslušná obec Benešov nad Černou.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Kaplici věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Benešov nad Černou. Výnos pokut a správních
poplatků uložených Městským úřadem Kaplice v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kaplice.
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Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Benešov nad Černou zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu :
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a) u přestupku vyřízeného zaplacením blokové pokuty. . . . . . . . . . .. . . . . . Kč 100,b) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Kč 300,c) u přestupku vyřízeného projednáním v přestupkovém řízení. . .. . . . . . . . Kč 600,2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Kaplice pololetně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 15ti dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Tuto smlouvu lze
oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď
podávající strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Benešov nad Černou předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kaplice veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede
po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Benešov nad Černou, jeden stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Kaplice, usnesení zastupitelstva obce
Benešov nad Černou a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 12. 12. 2003
Ferdinand Jiskra v. r., starosta
města Kaplice

Miloslav Šimánek v. r., starosta
obce Benešov nad Černou
Strana 9

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 1

204/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Božetice č. 06/2003 ze dne 27. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Božetice
zastoupená starostou obce Jaroslavem Kofroněm
IČ: 00249556
bankovní spojení: KB Milevsko
číslo účtu: 8823-271/0100
adresa obecního úřadu Božetice 17, 398 51 Sepekov
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Božetice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Božetice zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce č. 06/2003 ze dne 27. 11. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
V Milevsku dne 22. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Jaroslav Kofroň v. r.
obec Božetice
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205/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Branice ze dne 6. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Branice
zastoupená starostou obce Janem Kálalem
IČ: 00249564
DIČ: 098-00249564
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 0640959359/0800
adresa obecního úřadu Branice, 398 43 Bernartice
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Branice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2.

Přenesená

působnost

dle

odst.

1

bude

zajišťována

v celém

rozsahu.

Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Branice zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Branice ze dne 6. 11. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
V Milevsku dne 22. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Jan Kálal v. r.
obec Branice
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206/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Jetětice č. 25 ze dne 4. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Jetětice
zastoupená starostou obce Ladislavem Novotným
IČ: 00249734
DIČ: 098-249734
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 6326-271/0100
adresa obecního úřadu Jetětice 122, 398 48
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Jetětice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Jetětice zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce č. 25 ze dne 4. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003

Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Ladislav Novotný v. r.
obec Jetětice
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207/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Jickovice ze dne 24. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Jickovice
zastoupená starostou obce Jiřím Fišerem
IČ: 511471
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 0641008379/0800
adresa obecního úřadu Jickovice, 399 01 Milevsko
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Jickovice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Jickovice zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
1. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Jickovice ze dne 24. 10. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Milevsku dne 21. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Jiří Fišer v. r.
obec Jickovice
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208/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Kovářov č. 7 ze dne 7. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Kovářov
zastoupená starostou obce Pavlem Hrochem
IČ: 00249777
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 641735349/0800
adresa obecního úřadu Kovářov 63, 398 55
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Kovářov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
3. Obec Kovářov si ponechává zajišťování výkonu přenesené působnosti dle odst. 1. v blokovém
řízení
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Kovářov zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Kovářov č. 7 ze dne 7. 11. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
V Milevsku dne 22. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Pavel Hroch
obec Kovářov
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209/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Křižanov ze dne 15. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Křižanov
zastoupená starostou obce Jaroslavem Kohoutem
IČ: 00476188
DIČ: 098-00476188
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 0640 985389/0800
adresa obecního úřadu Křižanov, Bernartice 398 43
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Křižanov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo
jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru
městského úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Křižanov zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Křižanov ze dne 15. 11. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Jaroslav Kohout v. r.
obec Křižanov
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210/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Kučeř ze dne 5. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Kučeř
zastoupená starostou obce Janem Vítkem
IČ: 249807
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 9420/271/0100
adresa obecního úřadu Kučeř 35
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Kučeř vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Kučeř zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Kučeř ze dne 5. 11. 2003 a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003

Mgr. Ivanou Stráskou v. r.
město Milevsko

Jan Vítek v. r.
obec Kučeř
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211/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Květov č. 1/3 ze dne 6. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Květov
zastoupená starostou obce Jaroslavem Kabátem
IČ: 511480
bankovní spojení: Česká spořitelna Milevsko
číslo účtu: 641007309/0800
adresa obecního úřadu Květov 7, 399 01 Milevsko
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Květov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Květov zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Květov č. 1/3 ze dne 6. 11. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Jaroslav Kabát v. r.
obec Květov
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212/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Okrouhlá ze dne 6. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Okrouhlá
zastoupená starostou obce Pavlem Tupým
IČ: 00583863
DIČ: 098-00583863
bankovní spojení: ČSOB Milevsko
číslo účtu: 1267954/0300
adresa obecního úřadu Okrouhlá, 398 43 Bernartice
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Okrouhlá vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2.

Přenesená

působnost

dle

odst.

1

bude

zajišťována

v celém

rozsahu.

Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Okrouhlá zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Okrouhlá ze dne 6. 12. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Milevsku dne 21. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Pavel Tupý v. r.
obec Okrouhlá
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213/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Přeborov ze dne 6. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Přeborov
zastoupená starostou obce Josefem Nedvědem
IČ: 00583987
DIČ: 098-00583987
bankovní spojení: KB a. s. exp. Milevsko
číslo účtu: 28728271/0100
adresa obecního úřadu Přeborov, 399 01 Milevsko
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Přeborov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Přeborov zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Přeborov ze dne 6. 11. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Josef Nedvěd v. r.
obec Přeborov
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214/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Přeštěnice č. 03/03 ze dne 10. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Přeštěnice
zastoupená starostou obce Miroslavem Zíkou
IČ: 00250040
DIČ: 09800250040
bankovní spojení: KB a. s. exp. Milevsko
číslo účtu: 9922271/0100
adresa obecního úřadu Přeštěnice 17
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Přestěnice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Přeštěnice zavazuje uhradit Městu
Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého bylo zahájeno
řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího
doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle
smlouvu Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeský kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Přeštěnice č. 03/03 ze dne 10. 10. 2003
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003
Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Miroslav Zíka v. r.
obec Přeštěnice
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215/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Sepekov č. 8/2003 ze dne 30. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Sepekov
zastoupená starostou obce Stanislav Sedláček
IČ: 250091
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 0640030339/0800
adresa obecního úřadu Sepekov 174, 398 51
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Sepekov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Sepekov zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Sepekov č. 8/2003 ze dne 30. 10. 2003
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003

Mgr. Ivanou Stráská v. r.

Stanislav Sedláček v. r.

město Milevsko

obec Sepekov
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216/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Veselíčka ze dne 16. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1 Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2 Obec Veselíčko
zastoupená starostou obce Jaroslavem Kubešem
IČ: 00476463
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 640012309/0800
adresa obecního úřadu Veselíčko 24, 398 43 Bernartice
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Veselíčko vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Veselíčko zavazuje uhradit Městu
Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého bylo zahájeno
řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode
dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle
smlouvu Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeský kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Veselíčko ze dne 16. 10. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003

Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Jaroslav Kubeš v. r.
obec Veselíčko
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217/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Vlksice č. 5/2003 ze dne 31. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Vlksice
zastoupená starostou obce Vladimírem Koutníkem
IČ: 005511994
bankovní spojení: Komerční banka Písek
číslo účtu: 25025-271/0100
adresa obecního úřadu Vlksice 4
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Vlksice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.

Strana 36

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 1

Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Vlksice zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Vlksice č. 5/2003 ze dne 31. 10. 2003
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003

Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Vladimír Koutník v. r.
obec Vlksice
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218/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Zbelítov č. 40/03 ze dne 4. 12. 03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Zbelítov
zastoupená starostou obce Karlem Kotherou
IČ: 00511692
DIČ: 098-00511692
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 0640997339/0800
adresa obecního úřadu Zbelítov 63, 399 01 Milevsko
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Zbelítov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Zbelítov zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Zbelítov č. 40/03 ze dne 4. 12. 2003
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003

Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

Karel Kothera v. r.
obec Zbelítov
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219/VPS/2003
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Zhoř ze dne 28. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Zhoř
zastoupená starostou obce MVDr. Stanislavem Kameníkem
IČ: 250287
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 641006349/0800
adresa obecního úřadu Zhoř, 399 01 Milevsko
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Zhoř vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Zhoř zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 28. 11. 2003 a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 22. 12. 2003

Mgr. Ivana Stráská v. r.
město Milevsko

MVDr. Stanislav Kameník
obec Zhoř
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1/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 12/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Adamov
Smluvní strany
Obec Adamov

zastoupená starostou obce, panem Ing. Janem NOVOTNÝM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov,
Jihočeský kraj, IČ: 00581160,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Jan NOVOTNÝ v. r.
starosta obce Adamov

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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2/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2003 uzavřené dne 28. 4. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Boršov nad Vltavou
Smluvní strany
Obec Boršov nad Vltavou

zastoupená starostou obce, panem Richardem KOCINOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Boršov nad Vltavou č. 52, 373 82 Boršov nad
Vltavou, Jihočeský kraj, IČ: 00244694,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Richard KOCINA v. r
starosta obce Boršov nad Vltavou

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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3/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 13/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Čakov
Smluvní strany
Obec Čakov

zastoupená starostou obce, panem Ing. Ladislavem PRENEREM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Čakov 19, 373 83 Čakov,
Jihočeský kraj, IČ: 00581216,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Ladislav PRENER v. r.
starosta obce Čakov

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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4/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 22/2003 uzavřené dne 28. 8. 2003 mezi
statutárním městem České Budějovice a obcí Čejkovice
Smluvní strany
Obec Čejkovice

zastoupená starostou obce, panem Pavlem CHALOUPKEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Čejkovice č. 64, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Jihočeský kraj, IČ: 00244724,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Pavel CHALOUPEK v. r.
starosta obce Čejkovice

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r
primátor města České Budějovice
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5/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 5/2003 uzavřené dne 26. 5. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Doudleby
Smluvní strany
Obec Doudleby

zastoupená starostou obce, panem Josefem BOHDALEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Doudleby č. 6, 370 07 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00244813,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Josef BOHDAL v. r.
starosta obce Doudleby

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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6/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 16/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Dubné
Smluvní strany
Obec Dubné

zastoupená starostou obce, panem Josefem TRAPLEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Dubné 60, 373 84 Dubné,
Jihočeský kraj, IČ: 00244856,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Josef TRAPL v. r.
starosta obce Dubné

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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7/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 14/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Heřmaň
Smluvní strany
Obec Heřmaň

zastoupená starostou obce, panem Ing. Václavem PEXOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Heřmaň 43, 370 07 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00581305,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Václav PEXA v. r.
starosta obce Heřmaň

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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8/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 18/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Hlincová Hora
Smluvní strany
Obec Hlincová Hora

zastoupená starostou obce, panem Ing. Jiřím JIRKOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Hlincová Hora 26, 373 71 Rudolfov,
Jihočeský kraj, IČ: 00581321,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Jiří JIRKA v. r.
starosta obce Hlincová Hora

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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9/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 10/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Homole
Smluvní strany
Obec Homole

zastoupená starostkou obce, paní Marií ŠTĚPÁNKOVOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Homole 72, 370 01 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00244902,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Marie ŠTĚPÁNKOVÁ v. r.
starostka obce Homole

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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10/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 2/2003 uzavřené dne 28. 4. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Hrdějovice
Smluvní strany:
Obec Hrdějovice

zastoupená starostou obce, panem Janem ČERNOCHEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00244961,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Jan ČERNOCH v. r
starosta obce Hrdějovice

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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11/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 6/2003 uzavřené dne 26. 5. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Hůry
Smluvní strany
Obec Hůry

zastoupená starostou obce, panem Ing. Vladimírem PINCEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Hůry, Na sadech č. 155, 373 71 Rudolfov,
Jihočeský kraj, IČ: 00581381,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Vladimír PINC v. r.
starosta obce Hůry

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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12/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 19/2003 uzavřené dne 28. 8. 2003 mezi
statutárním městem České Budějovice a obcí Komařice
Smluvní strany
Obec Komařice

zastoupená starostkou obce, paní Hanou LIPANSKOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Komařice č. 7, PSČ 373 14,
Jihočeský kraj, IČ: 00581437,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Hana LIPANSKÁ v. r.
starostka obce Komařice

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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13/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 15/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Lipí
Smluvní strany
Obec Lipí

zastoupená starostou obce, panem Josefem ŠTURMOU
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Lipí 28, 373 84 Dubné,
Jihočeský kraj, IČ: 00245160,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Josef ŠTURMA v. r.
starosta obce Lipí

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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14/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 11/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Litvínovice
Smluvní strany
Obec Litvínovice

zastoupená starostkou obce, paní Alenou NOVÁKOVOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Litvínovice, Šindlovy Dvory 22, 370 01 České
Budějovice, Jihočeský kraj, IČ: 00245194,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Alena NOVÁKOVÁ v. r.
starostka obce Litvínovice

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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15/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 3/2003 uzavřené dne 28. 4. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Plav
Smluvní strany
Obec Plav

zastoupená starostou obce, panem Jaroslavem HLACHEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Plav 57, 370 07 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00581861,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Jaroslav HLACH v. r.
starosta obce Plav

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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16/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 20/2003 uzavřené dne 28. 8. 2003 mezi
statutárním městem České Budějovice a obcí Roudné
Smluvní strany
Obec Roudné

zastoupená starostou obce, panem Bc. Vlastimilem ŠRAMEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Roudné č. 120, 370 07 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00245372,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Bc. Vlastimil ŠRAM v. r.
starosta obce Roudné

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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17/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 8/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Římov
Smluvní strany
Obec Římov

zastoupená starostou obce, panem Vladimírem KOUPALEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Římov 2, 373 24 Římov,
Jihočeský kraj, IČ: 00245402,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Vladimír KOUPAL v. r.
starosta obce Římov

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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18/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 23/2003 uzavřené dne 16. 10. 2003 mezi
statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice
Smluvní strany
Obec Staré Hodějovice

zastoupená starostou obce, panem Ing. Zdeňkem BLAŽKEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 pošta
České Budějovice, Jihočeský kraj, IČ: 00245453,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Zdeněk Blažek v. r.
starosta obce Staré Hodějovice

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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19/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 7/2003 uzavřené dne 26. 5. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Strážkovice
Smluvní strany
Obec Strážkovice

zastoupená starostou obce, panem Richardem ČERVENKOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Strážkovice č. 95, 374 01 Trhové Sviny,
Jihočeský kraj, IČ: 00245461,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Richard ČERVENKA v. r.
starosta obce Strážkovice

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice

Strana 60

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 1

20/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 4/2003 uzavřené dne 28. 4. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Včelná
Smluvní strany
Obec Včelná

zastoupená starostou obce, panem Pavlem ROŽBOUDEM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Včelná, Husova 212, 373 82 Boršov nad
Vltavou, Jihočeský kraj, IČ: 00245607,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Pavel ROŽBOUD v. r.
starosta obce Včelná

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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21/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 9/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Vidov
Smluvní strany
Obec Vidov

zastoupená starostou obce, panem Ing. Tomášem ŠEDIVÝM
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Vidov 51, 370 07 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00581917,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Tomáš ŠEDIVÝ v. r.
starosta obce Vidov

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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22/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 21/2003 uzavřené dne 28. 8. 2003 mezi
statutárním městem České Budějovice a obcí Vrábče
Smluvní strany
Obec Vrábče

zastoupená starostou obce, panem Františkem OHRAZDOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Vrábče č. 33, 370 01 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00581941,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

František OHRAZDA v. r.
starosta obce Vrábče

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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23/VPS/2004
Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy č. 17/2003 uzavřené dne 4. 8. 2003 mezi statutárním
městem České Budějovice a obcí Záboří
Smluvní strany
Obec Záboří

zastoupená starostou obce, panem Ing. Josefem HONSOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Záboří, 373 84 Dubné,
Jihočeský kraj, IČ: 00245691,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
a

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
se dohodly:

1. Na změně veřejnoprávní smlouvy v souladu s čl. V. bod 6) tak, že:
a) čl. III. věta druhá zní:
„Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. „
b) čl. IV. zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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. “
2. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2004

Ing. Josef HONSA v. r.
¨ starosta obce Záboří

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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24/VPS/2004
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Doubravice ze dne 24. 11. 2003 a usnesení Rady města
České Budějovice ze dne 28. 1. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu č. 1/2004:

I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Doubravice

zastoupená starostou obce, panem Ing. Josefem ŠTĚCHOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Doubravice č. 10, 370 06 Suché Vrbné,
Jihočeský kraj, IČ: 00581259,
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 zákona
č. 313/2002 Sb., budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce
Doubravice 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 Doubravice.
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 Doubravice 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.
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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.
V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Obec Doubravice 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
Doubravice, 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 Doubravice, 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 3. 3. 2004

Ing. Josef ŠTĚCHA v. r.
starosta obce Doubravice

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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25/VPS/2004
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Pištín ze dne 1. 10. 2003 a usnesení Rady města České
Budějovice ze dne 28. 1. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu
č. 2/2004:

I.

SMLUVNÍ STRANY
Obec Pištín

zastoupená starostkou obce, paní Janou BOŽOVSKOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Pištín č. 33, PSČ 373 46,
Jihočeský kraj, IČ: 00581194,
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 zákona
č. 313/2002 Sb., budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Pištín
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 Pištín.
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 Pištín 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.
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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.
V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Obec Pištín 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 Pištín,
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 Pištín, 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 3. 3. 2004

Jana BOŽOVSKÁ v. r.
starostka obce Pištín

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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26/VPS/2004
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Střížov ze dne 3. 11. 2003 a usnesení Rady města České
Budějovice ze dne 28. 1. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu
č. 3/2004:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Střížov

zastoupená starostou obce, panem Josefem ŠTĚTINOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Střížov č. 63, 374 01 Trhové Sviny,
Jihočeský kraj, IČ: 00581895,
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 zákona
č. 313/2002 Sb., budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce
Střížov 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 Střížov.
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 Střížov 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.
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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.
V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Obec Střížov 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
Střížov, 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 Střížov, 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 3. 3. 2004

Josef ŠTĚTINA v. r.
starosta obce Střížov

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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27/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Mirkovice uzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Český Krumlov

2.

Obec Mirkovice

zastoupené starostou města JUDr. Františkem Mikešem
IČ: 00245836
bankovní spojení:
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský
zastoupená starostou obce Antonínem Galistlem
IČO: 246 000
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 6527-241/0100

adresa obecního úřadu: Mirkovice 19, 382 31 Mirkovice
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

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

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Mirkovice zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu :
1.

Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)

u přestupku vyřízeného v příkazním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 100,Strana 71
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2.

b)

u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kč 300,-

c)

u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kč 600,-

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

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

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31. 12. 2007. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Mirkovice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český
Krumlov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Český Krumlov zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Mirkovice, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení
zastupitelstva obce Mirkovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Českém Krumlově dne: 21. 5. 2004

V Mirkovicích

JUDr. František Mikeš v. r.
město Český Krumlov

dne: 26. 4. 2004

Antonín Galistl v. r.
obec Mirkovice
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28/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
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29/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
čl. I
Smluvní strany

1.

Obec Blažejov
zastoupená starostou obce Petrem Tóthem
adresa Blažejov 378 52

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec,
dále jen obec Blažejov
IČO 00246298

a

2.

Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Karlem Matouškem
377 01 Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II
IČO 246875

dále jen město Jindřichův Hradec

čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění budou orgány města
Jindřichův Hradec vykonávat na místo orgánů obce Blažejov 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
Blažejov.
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 Blažejov 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.
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čl. V.
Společná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Blažejov,
jeden město Jindřichův Hradec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Blažejov a usnesení rady Města
Jindřichův Hradec č. 73/04 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje České Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice.

V Jindřichově Hradci dne 9. 2. 2004

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

Petr Tóth v. r.
starosta obce Blažejov
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30/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
čl. I
Smluvní strany

1.

Obec Březina
zastoupená starostou obce Josefem Mixou
adresa 378 21, Březina

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec,
dále jen obec Březina
IČ 476 421

a

2.

Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Karlem Matouškem
377 01 Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II
IČ 246875

dále jen město Jindřichův Hradec

čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění budou orgány města
Jindřichův Hradec vykonávat na místo orgánů obce Březina 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
Březina.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené Městský úřadem Jindřichův Hradec při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jindřichův Hradec.
čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Březina 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.
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čl. V.
Společná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Březina,
jeden město Jindřichův Hradec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Březina a usnesení rady Města
Jindřichův Hradec č. 189/04 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje České Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice.

V Jindřichově Hradci dne 1. 3. 2004

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

Josef Mixa v. r.
starosta obce Březina
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31/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
čl. I
Smluvní strany

1.

Obec Pístina
zastoupená starostou obce Ladislavem Zahradníkem
adresa Pístina 378 02

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec,
dále jen obec Pístina
IČO 666947

a

2.

Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Karlem Matouškem
377 01 Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II
IČO 246875

dále jen město Jindřichův Hradec

čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění budou orgány města
Jindřichův Hradec vykonávat na místo orgánů obce Pístina 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
Pístina.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené Městský úřadem Jindřichův Hradec při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jindřichův Hradec.
čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Pístina 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.
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čl. V.
Společná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pístina,
jeden město Jindřichův Hradec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Pístina a usnesení rady Města
Jindřichův Hradec č. 105/04 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje České Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice.

V Jindřichově Hradci dne 9. 2. 2004

Ing. Karel Matoušek v. r
starosta města Jindřichův Hradec

Ladislav Zahradník v. r.
starosta obce Pístina
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32/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
čl. I
Smluvní strany

1.

Obec Ratiboř
zastoupená starostou obce Miloslavem Vlkem
adresa Ratiboř 377 01

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec,
dále jen obec Ratiboř
IČ 512711

a

2.

Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Karlem Matouškem
377 01 Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II
IČ 246875

dále jen město Jindřichův Hradec

čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění budou orgány města
Jindřichův Hradec vykonávat namísto orgánů obce Ratiboř 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
Ratiboř.
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 Ratiboř 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.
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čl. V.
Společná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ratiboř,
jeden město Jindřichův Hradec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Ratiboř a usnesení rady Města
Jindřichův Hradec č. 670/04 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje České Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice.

V Jindřichově Hradci dne 19. 07. 2004

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

Miloslav Vlk v. r.
starosta obce Ratiboř
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33/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi Obcí Benešov nad Černou a Městem Kaplice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě žádosti zastupitelstva Obce Benešov nad Černou a usnesení č. 828 Rady Města Kaplice
ze dne 16. června 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1) Obec Benešov nad Černou zastoupená starostou panem Miloslavem Šimánkem
adresa obecního úřadu: Benešov nad Černou, 382 82 Benešov nad Černou, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Obec Benešov nad Černou)
a
2) Město Kaplice zastoupené starostou panem Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Kaplice vykonávat na místo orgánů Obce Benešov nad Černou v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti a ve smyslu vyhlášky MPSV
č. 182/1991 Sb., takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech příspěvcích (jednorázových dávkách), k jejichž
projednávání by byla podle zákona o sociální potřebnosti i podle zvláštních zákonů a dodatků k nim
místně a věcně příslušná Obec Benešov nad Černou.
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména přiznávání a vyplácení jednorázových dávek) přiznaných
ve správním řízení podle bodu a) tohoto článku.
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Kaplice místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod Obce Benešov nad Černou.
Článek III
Úhrada nákladů za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu:

1) Za každý příspěvek poskytnutý ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. l82/91 Sb. uhradí Obec Benešov nad
Černou ze svého rozpočtu Městu Kaplice na účet č. 0580009369/0800 částku 250,- Kč
(dvěstěpadesátkorun)
2) Tuto platbu provede Obec Benešov nad Černou vždy k 30. 6. a k 31. 12. běžného roku.
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Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci.
Tuto smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající
prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí podávající
strana krajskému úřadu.
Článek V
Společná ustanovení

1) Obec Benešov nad Černou předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy Městu Kaplice
veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice
vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle
čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Benešov
nad Černou, jeden stejnopis obdrží Město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří žádost zastupitelstva Obce Benešov nad Černou a usnesení rady Města
Kaplice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
V Kaplici dne 17. června 2004

Miloslav Šimánek v. r.
starosta Obce Benešov nad Černou

Ferdinand Jiskra v. r.
starosta Města Kaplice
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34/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Kaplice ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce
Bujanov ze dne 4. 12. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :

Čl. I

Smluvní strany

1.

2.

Město Kaplice

zastoupené starostou města Ferdinandem Jiskrou
IČ : 245941
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580009369 / 0800
adresa : Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
Obec Bujanov

zastoupená starostou obce Bořivojem Vojčem
IČ : 245810
bankovní spojení : Komerční banka a. s. pobočka Kaplice
č. účtu : 5428241/ 0100
adresa obecního úřadu : Bujanov čp. 26, PSČ 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad v Kaplici namísto orgánů obce Bujanov vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, tj. Městský úřad v Kaplici bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích,
k jejichž projednání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec
Bujanov.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Kaplici věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Bujanov. Výnos pokut a správních poplatků uložených
Městským úřadem Kaplice v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Kaplice.
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Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Bujanov zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu :
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a) u přestupku vyřízeného zaplacením blokové pokuty. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 100,b) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 300,c) u přestupku vyřízeného projednáním v přestupkovém řízení. . . . . . . . . . . Kč 600,2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Kaplice pololetně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 15ti dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Tuto smlouvu lze
oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď
podávající strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Bujanov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech
stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec Bujanov, jeden stejnopis obdrží město
Kaplice a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Kaplice, usnesení zastupitelstva obce
Bujanov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 23. 1. 2004
Ferdinand Jiskra, v. r. starosta
města Kaplice

Bořivoj Vojče, v. r. starosta
obce Bujanov

Strana 86

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 1

35/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi Obcí Dolní Dvořiště a Městem Kaplice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě žádosti zastupitelstva Obce Dolní Dvořiště a usnesení č. 828 Rady Města Kaplice ze dne
16. června 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1) Obec Dolní Dvořiště
zastoupená starostou panem Emilem Růžičkou
adresa obecního úřadu: Dolní Dvořiště, 382 72 Dolní Dvořiště, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Obec Dolní Dvořiště)
a
2) Město Kaplice
zastoupené starostou panem Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Kaplice vykonávat na místo orgánů Obce Dolní Dvořiště v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti a ve smyslu vyhlášky MPSV
č. 182/1991 Sb., takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech příspěvcích (jednorázových dávkách), k jejichž
projednávání by byla podle zákona o sociální potřebnosti i podle zvláštních zákonů a dodatků k nim
místně a věcně příslušná Obec Dolní Dvořiště.
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména přiznávání a vyplácení jednorázových dávek) přiznaných
ve správním řízení podle bodu a) tohoto článku.
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Kaplice místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod Obce Dolní Dvořiště.
Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu:

1) Za každý příspěvek poskytnutý ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. l82/91 Sb. uhradí Obec Dolní
Dvořiště ze svého rozpočtu Městu Kaplice na účet č. 0580009369/0800 částku 250,- Kč
(dvěstěpadesátkorun)
2) Tuto platbu provede Obec Dolní Dvořiště vždy k 30. 6. a k 31. 12. běžného roku.
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Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci. Tuto smlouvu lze
oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí podávající strana
krajskému úřadu.
Článek V
Společná ustanovení

1) Obec Dolní Dvořiště předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy Městu Kaplice veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede
po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Dolní
Dvořiště, jeden stejnopis obdrží Město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří žádost zastupitelstva Obce Dolní Dvořiště a usnesení rady Města
Kaplice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
V Kaplici dne 17. června 2004

Emil Růžička v. r.
starosta Obce Dolní Dvořiště

Ferdinand Jiskra v. r.
starosta Města Kaplice
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36/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi Obcí Malonty a Městem Kaplice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě žádosti zastupitelstva Obce Malonty a usnesení č. 828 Rady Města Kaplice ze dne 16.
června 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1) Obec Malonty
zastoupená starostou panem Vladimírem Malým
adresa obecního úřadu: Malonty, 382 91 Malonty, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Obec Malonty)
a
2) Město Kaplice
zastoupené starostou panem Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Kaplice vykonávat na místo orgánů Obce Malonty v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti a ve smyslu vyhlášky MPSV č. 182/1991
Sb., takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech příspěvcích (jednorázových dávkách), k jejichž
projednávání by byla podle zákona o sociální potřebnosti i podle zvláštních zákonů a dodatků k nim
místně a věcně příslušná Obec Malonty.
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména přiznávání a vyplácení jednorázových dávek) přiznaných
ve správním řízení podle bodu a) tohoto článku.
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Kaplice místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod Obce Malonty.
Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu:

1) Za každý příspěvek poskytnutý ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. l82/91 Sb. uhradí Obec Malonty ze
svého rozpočtu Městu Kaplice na účet č. 0580009369/0800 částku 250,- Kč (dvěstěpadesátkorun)
2) Tuto platbu provede Obec Malonty vždy k 30. 6. a k 31. 12. běžného roku.
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Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci.
Tuto smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající
prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí podávající
strana krajskému úřadu.
Článek V
Společná ustanovení

1) Obec Malonty předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy Městu Kaplice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Malonty,
jeden stejnopis obdrží Město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří žádost zastupitelstva Obce Malonty a usnesení rady Města Kaplice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
V Kaplici dne 17. června 2004

Vladimír Malý v. r.
starosta Obce Malonty

Ferdinand Jiskra v. r.
starosta Města Kaplice
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37/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Kaplice ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce
Omlenice ze dne 18. 12. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :

Čl. I

Smluvní strany

1.

2.

Město Kaplice

zastoupené starostou města Ferdinandem Jiskrou
IČ : 245941
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580009369 / 0800
adresa : Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
Obec Omlenice

zastoupená starostou obce Karlem Holubem
IČ : 246034
bankovní spojení : Komerční banka a. s. pobočka Kaplice
č. účtu : 6623-241/0100
adresa obecního úřadu : Omlenička čp. 40, PSČ 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad v Kaplici namísto orgánů obce Omlenice vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, tj. Městský úřad v Kaplici bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích,
k jejichž projednání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec
Omlenice.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Kaplici věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Omlenice. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Kaplice v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Kaplice.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Omlenice zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu :
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a) u přestupku vyřízeného zaplacením blokové pokuty. . . . . . . . . . . . . .
Kč 100,b) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kč 300,c) u přestupku vyřízeného projednáním v přestupkovém řízení. . . . . . .
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2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Kaplice pololetně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 15ti dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Tuto smlouvu lze
oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď
podávající strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Omlenice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Kaplice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s ýkonem
činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Omlenice, jeden stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Kaplice, usnesení zastupitelstva obce
Omlenice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 27. 1. 2004
Ferdinand Jiskra, v. r., starosta
města Kaplice

Karel Holub, v. r., starosta
obce Omlenice

Strana 92

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 1

38/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcí Pohorská Ves a Městem Kaplice o zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě usnesení zastupitelstva obce Pohorská Ves č. 28 ze dne 4. 12. 2004 a usnesení
z 23. schůze Rady Města Kaplice ze dne 5. ledna 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Článek I
Smluvní strany

1. Obec Pohorská Ves zastoupená starostkou obce Dagmar Štrbačkovou
adresa Obecního úřadu : 382 83 Pohorská Ves, kraj jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen obec Pohorská Ves)
a
2. Město Kaplice zastoupené starostou Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský, IČO 245 941
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle ust. §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
budou orgány města Kaplice vykonávat na místo orgánů obce Pohorská Ves v jejím správním
obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti a ve smyslu vyhlášky
MPSV č. 182/1991 Sb., takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech příspěvcích (jednorázových dávkách sociální péče
a sociálního zabezpečení), k jejichž projednávání by byla podle zákona o sociální potřebnosti i podle
zvláštních zákonů a dodatků k nim místně příslušná obec Pohorská Ves.
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména přiznávání a vyplácení jednorázových dávek) přiznaných
ve správním řízení podle bodu a) tohoto článku.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány města Kaplice místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod obce Pohorská Ves.
Článek III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu:

1. Za každý příspěvek poskytnutý ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. l82/91 Sb. uhradí obec Pohorská Ves
ze svého rozpočtu městu Kaplice na účet č. 0580009369/0800 částku 150,- Kč (jednostopadesát
korun)
2. Tuto platbu provede obec Pohorská Ves vždy k 30. 6. a k 31. 12. běžného roku.
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Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena a platná dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.
Článek V
Společná ustanovení

(1) Obec Pohorská Ves předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Kaplice veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede po
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Pohorská Ves, jeden stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Pohorská Ves a usnesení rady Města
Kaplice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
V Kaplici dne 29. ledna 2004

Dagmar ŠTRBAČKOVÁ v. r.
starostka obce Pohorská Ves

Ferdinand JISKRAv. r.
starosta Města Kaplice
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39/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Kaplice ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce
Pohorská Ves ze dne 4. 12. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :

Čl. I

Smluvní strany

1.

2.

Město Kaplice

zastoupené starostou města Ferdinandem Jiskrou
IČ : 245941
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580009369 / 0800
adresa : Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
Obec Pohorská Ves

zastoupená starostkou obce Dagmar Štrbačkovou
IČ : 475483
bankovní spojení: ČSOB a. s. Praha
č. účtu : 133503883/0300
adresa obecního úřadu : Pohorská Ves, PSČ 382 83
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad v Kaplici namísto orgánů obce Pohorská Ves vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, tj. Městský úřad v Kaplici bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích,
k jejichž projednání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec
Pohorská Ves.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Kaplici věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Pohorská Ves. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Kaplice v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Kaplice.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Pohorská Ves zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu :
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a) u přestupku vyřízeného zaplacením blokové pokuty. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 100,b) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 300,c) u přestupku vyřízeného projednáním v přestupkovém řízení. . . . . . . . . . . Kč 600,Strana 95
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2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Kaplice pololetně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 15ti dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Tuto smlouvu lze
oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď
podávající strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Pohorská Ves předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Kaplice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Pohorská Ves, jeden stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se
žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Kaplice, usnesení zastupitelstva obce
Pohorská Ves a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 22. 1. 2004
Ferdinand Jiskra, v. r.,starosta
města Kaplice

Dagmar Štrbačková,v. r., starostka
obce Pohorská Ves
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40/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Kaplice ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce
Rožmitál na Šumavě ze dne 26. 11. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :

Čl. I

Smluvní strany

1.

2.

Město Kaplice

zastoupené starostou města Ferdinandem Jiskrou
IČ : 245941
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580009369 / 0800
adresa : Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
Obec Rožmitál na Šumavě

zastoupená starostkou obce Boženou Dobrovodskou
IČ : 246123
bankovní spojení : Komerční banka a. s. pobočka Kaplice
č. účtu : 5225-241/0100
adresa obecního úřadu : Rožmitál na Šumavě čp. 131, PSČ 382 92
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad v Kaplici namísto orgánů obce Rožmitál na Šumavě vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů, tj. Městský úřad v Kaplici bude rozhodovat ve správním řízení o všech
přestupcích, k jejichž projednání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně
příslušná obec Rožmitál na Šumavě.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Kaplici věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Rožmitál na Šumavě. Výnos pokut a správních
poplatků uložených Městským úřadem Kaplice v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kaplice.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Rožmitál na Šumavě zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu :
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a) u přestupku vyřízeného zaplacením blokové pokuty. . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 100,b) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 300,c) u přestupku vyřízeného projednáním v přestupkovém řízení. . . . . . . . . . Kč 600,Strana 97
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2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Kaplice pololetně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 15ti dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Tuto smlouvu lze
oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď
podávající strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Rožmitál na Šumavě předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kaplice veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede po
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Rožmitál na Šumavě, jeden stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Kaplice, usnesení zastupitelstva obce
Rožmitál na Šumavě a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 22. 1. 2004
Ferdinand Jiskra, v. r.,starosta
města Kaplice

Božena Dobrovodská, v. r., starostka
obce Rožmitál na Šumavě
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41/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi Obcí Zvíkov a Městem Kaplice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Zvíkov č. 13/04 a usnesení č. 781 Rady Města Kaplice ze
dne 17. června 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1) Obec Zvíkov
zastoupená starostou panem Janem Ondřichem
adresa obecního úřadu: Zvíkov, PSČ 382 32 Velešín, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Obec Zvíkov)
a
2) Město Kaplice
zastoupené starostou panem Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Kaplice vykonávat na místo orgánů Obce Zvíkov v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti a ve smyslu vyhlášky MPSV č. 182/1991
Sb., takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech příspěvcích (jednorázových dávkách), k jejichž
projednávání by byla podle zákona o sociální potřebnosti i podle zvláštních zákonů a dodatků k nim
místně a věcně příslušná Obec Zvíkov.
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména přiznávání a vyplácení jednorázových dávek) přiznaných
ve správním řízení podle bodu a) tohoto článku.
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Kaplice místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod Obce Zvíkov.
Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu:

1) Za každý příspěvek poskytnutý ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. l82/91 Sb. uhradí Obec Zvíkov
ze svého rozpočtu Městu Kaplice na účet č. 0580009369/0800 částku 150,- Kč (stopadesátkorun)
2) Tuto platbu provede Obec Zvíkov vždy k 30. 6. a k 31. 12. běžného roku.
Strana 99

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 1

Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci.
Tuto smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající
prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí podávající
strana krajskému úřadu.
Článek V
Společná ustanovení

1) Obec Zvíkov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy Městu Kaplice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží ObecZvíkov,
jeden stejnopis obdrží Město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří žádost zastupitelstva Obce Zvíkov a usnesení rady Města Kaplice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
V Kaplici dne 21. května 2004

Jan Ondřich v. r.
starosta Obce Zvíkov

Ferdinand Jiskra v. r.
starosta Města Kaplice
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42/VPS/2004
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43/VPS/2004
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44/VPS/2004
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45/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady Města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
Obce Hrazany č. 4/2003 ze dne 17. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Milevsko

zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský

2.

Obec Hrazany

zastoupená starostou obce Ing. Lubošem Bolkem
IČ: 00249670
DIČ: 098-00249670
bankovní spojení: ČSOB. a. s., Poštovní spořitelna
číslo účtu: 0103948064/0300
adresa obecního úřadu Hrazánky 7, 399 01 Milevsko
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
Obce Hrazany vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo
jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru
městského úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2.

Přenesená

působnost

dle

odst.

1

bude

zajišťována

v celém

rozsahu.

Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se Obec Hrazany zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady Města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva Obce Hrazany č. 4/2004 ze dne 17. 12. 2003
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

Mgr. Ivana Stráská v. r.
Město Milevsko

Ing. Luboš Bolek v. r.
Obec Hrazany
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46/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady Města Milevska 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
Obce Hrejkovice 58/03 ze dne 17. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Milevsko

2.

zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
Obec Hrejkovice

zastoupená starostkou obce Hanou Žárskou
IČ: 00249688
DIČ: 098-00249670
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 6828271/0100
adresa obecního úřadu Hrejkovice 88, 398 59
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
Obce Hrejkovice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se Obec Hrejkovice zavazuje
uhradit Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u
kterého bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady Města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva Obce Hrejkovice č. 58/03 ze dne 17. 12. 2003
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 3. 2. 2004
Mgr. Ivana Stráská v. r.
Město Milevsko

Hana Žárská v. r.
Obec Hrejkovice

Strana 110

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 1

47/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Milevska č. 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Chyšky č. 6/2003 ze dne 17. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany
tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Milevsko

2.

zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
Obec Chyšky

zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Maksou
IČ: 00249718
DIČ:
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 3029-271/0100
adresa obecního úřadu Chyšky 27, 398 53 Chyšky
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
obce Chyšky vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo
jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru
městského úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
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Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Chyšky zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady Města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva Obce Chyšky č. 6/2003 ze dne 17. 12. 2003
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 20. 1. 2004

Mgr. Ivana Stráská v. r.
Město Milevsko

Ing. Miroslav Maksa v. r.
Obec Chyšky
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48/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady Města Milevska 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
Obce Kostelec nad Vltavou ze dne 16. 1. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Milevsko

2.

zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský

Obec Kostelec nad Vltavou

zastoupená starostou obce Karlem Peckou
IČ: 0249769
DIČ:
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 7425-271/0100
adresa obecního úřadu Kostelec nad Vltavou 104
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
Obce Kostelec nad Vltavou vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů nebo jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti
jinému odboru městského úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné
správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
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Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se Obec Kostelec nad Vltavou
zavazuje uhradit Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý
přestupek,u kterého bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle
smlouvu Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeský kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady Města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva Obce ze dne 16. 1. 2004 a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Milevsku dne 3. 2. 2004
Mgr. Ivana Stráská v. r.
Město Milevsko

Karel Pecka v. r.
Obec Kostelec nad Vltavou
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49/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady Města Milevska 552/03 ze dne 10. 12. 2003 a usnesení Zastupitelstva
Obce Osek ze dne 15. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Milevsko

zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský

2.

Obec Osek

zastoupená starostou obce Stanislavem Čunátem
IČ: 511684
DIČ:
bankovní spojení: KB Milevsko
číslo účtu: 25922-271/0100
adresa obecního úřadu Osek 38, 399 01 Milevsko
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude komise k projednávání přestupků Města Milevska na místo orgánů
Obce Osek vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným
právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského
úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
2. Přenesená působnost dle odst. 1 bude zajišťována v celém rozsahu.
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Čl. III.

Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabylo právní moci a to na dobu
neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.

Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se Obec Osek zavazuje uhradit
Městu Milevsku ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého
bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Milevsko ročně vždy do konce prvního
měsíce následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu
Krajskému úřadu Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský
kraj spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady Města Milevska č. 552/03 ze dne
10. 12. 2003, usnesení Zastupitelstva Obce Osek ze dne 15. 10. 2003 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Milevsku dne 3. 2. 2004

Mgr. Ivana Stráská v. r.
Město Milevsko

Stanislav Čunát v. r.
Obec Osek
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50/VPS/2004
Město Mirotice

zastoupené starostkou města Zdeňkou Novákovou
se sídlem Mirotice čp. 18
IČ: 249 840
a
Obec Smetanova Lhota

zastoupená starostkou obce Zdeňkou Šípovou
se sídlem Smetanova Lhota
IC: 250 121
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Zastupitelstva města Mirotice č. 10/04 ze dne 2. 6. 2004 a na základě usnesení Zastupitelstva
obce Smetanova Lhota č. 1a/04 ze dne 27. 2. 2004 tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
čI. I.
Předmět smlouvy

Orgány Města Mirotice budou za Obec Smetanova Lhota 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.
Orgány Města Mirotice budou za Obec Smetanova Lhota 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 nákladu řízení, vymáhat
pokuty, vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které zákon č. 200/1990Sb. o přestupcích
v platném znění umožňuje.
Výnosy pokut a výnosy nákladu řízení za přestupky projednané orgány Města Mirotice za orgány
Obce Smetanova Lhota budou příjmem Města Mirotice.
čI. II.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čI. I této smlouvy se Obec Smetanova Lhota zavazuje uhradit
Městu Mirotice ze svého rozpočtu částku 1. 500,- Kč / jedentisícpětset korun českých/ za každý
oznámený přestupek.
Vyúčtování úhrady provede Město Mirotice dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
Obec Smetanova Lhota se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čI. III.
Doba trvání smlouvy

Podle § 66 c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
čI. IV.
Společná ustanovení

Podle § 66c odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nelze od této smlouvy
jednostranně odstoupit. Smlouva muže být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran,
přičemž k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopisu obdrží Město
Mirotice a Obec Smetanova Lhota a jeden stejnopis Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice
spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Mirotice č. 10/04 ze dne 2. 6. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Smetanova Lhota ze dne 27. 2. 2004 a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Mirotice veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle čI. 1. této smlouvy.
Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně do dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena /čl. III. odst. 1/.

V Miroticích dne 10. června 2004

Ve Smetanově Lhotě 10. června 2004

Zdeňka Nováková v. r.
starostka Města Mirotice

Zdeňka Šípová v. r.
starostka Obce Smetanova Lhota
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51/VPS/2004
Město Mirotice

zastoupené starostkou města Zdeňkou Novákovou
se sídlem Mirotice čp. 18
IČ: 249 840
a
Obec Ostrovec

zastoupená starostou obce Miroslavem Vepřovským
se sídlem Ostrovec
IC: 250 121
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Zastupitelstva města Mirotice č. 10/04 ze dne 2. 6. 2004 a na základě usnesení Zastupitelstva
obce Ostrovec č. 7/04 ze dne 8. 4. 2004 tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
čI. I.
Předmět smlouvy

Orgány Města Mirotice budou za Obec Ostrovec 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.
Orgány Města Mirotice budou za Obec Ostrovec 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 nákladu řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které zákon č. 200/1990Sb. o přestupcích
v platném znění umožňuje.
Výnosy pokut a výnosy nákladu řízení za přestupky projednané orgány Města Mirotice za orgány
Obce Ostrovec budou příjmem Města Mirotice.
čI. II.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čI. I této smlouvy se Obec Ostrovec zavazuje uhradit Městu
Mirotice ze svého rozpočtu částku 1. 500,- Kč / jedentisícpětset korun českých/ za každý oznámený
přestupek.
Vyúčtování úhrady provede Město Mirotice dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
Obec Ostrovec se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čI. III.
Doba trvání smlouvy

Podle § 66 c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
čI. IV.
Společná ustanovení

Podle § 66c odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nelze od této smlouvy
jednostranně odstoupit. Smlouva muže být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran,
přičemž k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopisu obdrží Město
Mirotice a Obec Ostrovec a jeden stejnopis Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice spolu se
žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Mirotice č. 10/04 ze dne 2. 6. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Ostrovec ze dne 27. 2. 2004 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Mirotice veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle čI. 1. této smlouvy.
Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně do dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena /čl. III. odst. 1/.

V Miroticích dne 10. června 2004

V Ostrovci 10. června 2004

Zdeňka Nováková v. r.
starostka Města Mirotice

Miroslav Vepřovský v. r.
starostka Obce Ostrovec
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52/VPS/2004
Město Mirotice

zastoupené starostkou města Zdeňkou Novákovou
se sídlem Mirotice čp. 18
IČ: 249 840
a
Obec Cerhonice

zastoupená starostou obce Jaromírem Jirouškem
se sídlem Cerhonice
IC: 511 714
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Zastupitelstva města Mirotice č. 142/03 ze dne 27. 8. 2003 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Cerhonice ze dne 20. 12. 2003 tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
čI. I.
Předmět smlouvy

Orgány Města Mirotice budou za Obec Cerhonice 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.
Orgány Města Mirotice budou za Obec Cerhonice 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 nákladu řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat náklady řízení, případně činit další úkony, které zákon č. 200/1990Sb. o přestupcích
v platném znění umožňuje.
Výnosy pokut a výnosy nákladu řízení za přestupky projednané orgány Města Mirotice za orgány
Obce Cerhonice budou příjmem Města Mirotice.
čI. II.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čI. I této smlouvy se Obec Cerhonice zavazuje uhradit Městu
Mirotice ze svého rozpočtu částku 1. 500,- Kč / jedentisícpětset korun českých/ za každý oznámený
přestupek.
Vyúčtování úhrady provede Město Mirotice dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
Obec Cerhonice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čI. III.
Doba trvání smlouvy

Podle § 66 c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
čI. IV.
Společná ustanovení

Podle § 66c odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nelze od této smlouvy
jednostranně odstoupit. Smlouva muže být změněna písemnou dohodou obou smluvníchstran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeskéhokraje v Českých
Budějovicích.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopisu obdržíMěsto
Mirotice a Obec Cerhonice a jeden stejnopis Krajský úřad Jihočeského krajeČeské Budějovice spolu
se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Mirotice č. 142/03 ze dne
27. 8. 2004, usnesení Zastupitelstva obce Cerhonice ze dne 31. 10. 2003 a pravomocnérozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Mirotice veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle čI. 1. této smlouvy.
Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně do dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách
zveřejněna bezodkladně poté, co byla uzavřena /čl. III. odst. 1/.

V Miroticích dne 10. února 2004
Zdeňka Nováková v. r.
starostka Města Mirotice

V Ostrovci 10. února 2004
Jaromír Jiroušek v. r.
starosta Obce Cerhonice
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61/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Mladá Vožice ze dne 27. května č. 358/2004 a usnesení
Zastupitelstva obce Hlasivo ze dne 18. 6. 2004 č. 13 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu

Čl. I
Město Mladá Vožice

Zastoupené starostou Ing. Miroslavem Dlouhým
IČ: 00252557
DIČ:
Bankovní spojení: K. B. č. ú. 1422- 301/0100
Adresa: Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Obec Hlasivo

Zastoupená starostou Františkem Kazdou
DIČ:
Bankovní spojení :126-674/0600
IČO: 00582492
Adresa : Hlasivo 62,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II

Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Mladá Vožice na místo orgánů obce
Hlasivo vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním
obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě
této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Mladá Vožice místně příslušným
správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Hlasivo.
2. Výnos z pokut uložených Komisí k projednávání přestupků města Mladé Vožice při plnění
této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Mladá Vožice.
Čl. III

Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Hlasivo zavazuje uhradit
Městu Mladá Vožice ze svého rozpočtu částku 1 000,-- za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Mladá Vožice ročně vždy do 15. prosince
kalendářního roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne
jejího doručení.
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Čl. IV

Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem Krajského úřadu
Jihočeského kraje České Budějovice.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Mladá Vožice zašle smlouvu krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Hlasivo, jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy, jeden Město
Mladá Vožice.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Mladá Vožice 358/2004 a usnesení
zastupitelstva obce Hlasivo č. 13 ze dne 18. 6. 2004 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Mladé Vožici dne 18. 6. 2004

V Hlasivu dne 18. 6. 2004

Ing. Miroslav Dlouhý v. r.
starosta Města Mladá Vožice

František Kazda v. r.
starosta obce Hlasivo
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65/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Mladá Vožice ze dne 1. 7. 2004 č. 387/2004 a usnesení
Zastupitelstva obce Slapsko ze dne 7. 5. 2004 č. 3 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu

Čl. I
Město Mladá Vožice

Zastoupené starostou Ing. Miroslavem Dlouhým
IČ: 00252557
DIČ:
Bankovní spojení: K. B. č. ú. 1422- 301/0100
Adresa: Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Obec Slapsko

Zastoupená starostou Josefem Málkem
DIČ:
Bankovní spojení : 14020-301/0100
IČO: 00667153
Adresa : Slapsko 21
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II

Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Mladá Vožice na místo orgánů obce
Slapsko vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním
obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě
této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Mladá Vožice místně příslušným
správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Slapsko.
2. Výnos z pokut uložených Komisí k projednávání přestupků města Mladé Vožice při plnění
této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Mladá Vožice.
Čl. III

Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Slapsko zavazuje uhradit
Městu Mladá Vožice ze svého rozpočtu částku 1 000,-- za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Mladá Vožice ročně vždy do 15. prosince
kalendářního roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne
jejího doručení.
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Čl. IV

Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem Krajského úřadu
Jihočeského kraje České Budějovice.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Mladá Vožice zašle smlouvu krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Slapsko, jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy, jeden Město
Mladá Vožice.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Mladá Vožice 387/2004 a usnesení
zastupitelstva obce Slapsko č. 3 ze dne 7. 5. 2004 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Mladé Vožici dne 1. 7. 200

V Slapsku dne 28. 6. 2004

Ing. Miroslav Dlouhý v. r.
Starosta Města Mladá Vožice

Josef Málek v. r.
starosta obce Slapsko
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66/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 263/04 ze dne 1. 4. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Boudy č. 1/2004 ze dne 18. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Boudy

zastoupená starostkou Drahomírou Uhlířovou
IČ: 511706
bankovní spojení: ČS. Mirotice
číslo účtu: 641686399/0800
adresa obecního úřadu Boudy č. 82, 398 04 Čimelice
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Boudy není dočasně schopna zajistit
výkon státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Boudy bude mít vytvořeny podmínky
k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva
dohodou smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec
Boudy zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako
úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému
orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského
úřadu Písek.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Boudy zavazuje
uhradit městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu.
Od smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, jednostranně odstoupit.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 263/04 ze dne
1. 4. 2004, usnesení zastupitelstva obce Boudy č. 1/2004 ze dne 18. 2. 2004
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Písku dne 31. 5. 2004
JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Drahomíra Uhlířová v. r.
za obec Boudy
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67/VPS/2004
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Drhovle č. 13/04 ze dne 24. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek
k veřejnoprávní smlouvě na projednávání přestupků, která byla účinná do 31. 12. 2003.
Smluvní strany

1.

2.

Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Obec Drhovle

zastoupená starostkou Boženou Havlíkovou
IČ: 249645
bankovní spojení: ČSOB, Pošt. spoř. Písek
číslo účtu: 110607380/0300
adresa obecního úřadu 397 01 Drhovle

se dohodly na prodloužení účinnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a tím i na změně ustanovení
čl. II bodu 2., kdy nové znění tohoto bodu je:
Čl. II

Doba trvání smlouvy

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
Ostatní ustanovení této veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V Písku dne 7. 4. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Božena Havlíková v. r.
za obec Drhovle
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68/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Kestřany č. 20/2004 ze dne 28. 4. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, tuto smlouvu :
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Kestřany

zastoupená starostou Václavem Noskem
IČ: 249742
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 5622-271/0100
adresa obecního úřadu 398 21 Kestřany
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Kestřany není dočasně schopna zajistit výkon
státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Kestřany bude mít vytvořeny podmínky
k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec Kestřany
zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata
je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud
nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností
nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Kestřany zavazuje uhradit
městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jednostranně odstoupit.
3. Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004,
usnesení zastupitelstva obce Kestřany č. 20/2004 ze dne 28. 4. 2004 a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Písku dne 31. 5. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Václav Nosek v. r.
za obec Kestřany
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69/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Kluky č. 1/2004 ze dne 2. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, tuto smlouvu :
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Kluky

zastoupená starostou Janem Košatkou
IČ: 00249751
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 5825-271/0100
adresa obecního úřadu 398 19 Kluky
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Kluky není dočasně schopna zajistit výkon
státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Kluky bude mít vytvořeny podmínky
k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec Kluky
zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata
je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud
nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností
nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Kluky zavazuje uhradit
městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jednostranně odstoupit.
3. Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004,
usnesení zastupitelstva obce Kluky č. 1/2004 ze dne 2. 2. 2004 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Písku dne 7. 4. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Jan Košatka v. r.
za obec Kluky
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70/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 487/04 ze dne 24. 6. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Křenovice č. 4/2004 ze dne 23. 5. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, tuto smlouvu :
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Křenovice

zastoupená starostou Janem Brčákem
IČ: 511781
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Bernartice
číslo účtu: 064275338/0800
adresa obecního úřadu 398 43 Bernartice
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Křenovice není dočasně schopna zajistit
výkon státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Křenovice bude mít vytvořeny podmínky
k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec Křenovice
zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata
je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud
nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností
nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.

Strana 6

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Křenovice zavazuje uhradit
městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jednostranně odstoupit.
3. Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 487/04 ze dne 24. 6. 2004,
usnesení zastupitelstva obce Křenovice č. 4/2004 ze dne 23. 5. 2004
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
V Písku dne 9. 8. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Jan Brčák v. r.
za obec Křenovice
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71/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Oslov č. 6/2004 ze dne 11. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, tuto smlouvu :
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Oslov

zastoupená starostkou Zdeňkou Pickovou
IČ: 00249955
bankovní spojení: ČS a. s. Písek
číslo účtu: 0640024369/0800
adresa obecního úřadu 398 35 Oslov
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Oslov není dočasně schopna zajistit výkon
státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Oslov bude mít vytvořeny podmínky
k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec Oslov
zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata
je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud
nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností
nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Oslov zavazuje uhradit
městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jednostranně odstoupit.
3. Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004,
usnesení zastupitelstva obce Oslov č. 6/2004 ze dne 11. 3. 2004 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Písku dne 7. 4. 2004
JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Zdeňka Picková v. r.
za obec Oslov
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72/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 263/04 ze dne 1. 4. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Podolí I č. 03/04 ze dne 2. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Podolí I

zastoupená starostou Miroslavem Syrovátkou
IČ: 00250007
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 4320-271/0100
adresa obecního úřadu: Podolí I č. 61, 398 43
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Podolí I není dočasně schopna zajistit výkon
státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Podolí I bude mít vytvořeny podmínky
k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec Podolí I
zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata
je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud
nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností
nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Podolí I zavazuje uhradit
městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jednostranně odstoupit.
3. Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 263/04 ze dne 1. 4. 2004,
usnesení zastupitelstva obce Podolí I č. 03/04 ze dne 2. 2. 2004 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Písku dne 31. 5. 2004
JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Miroslav Syrovátka v. r.
za obec Podolí I
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73/VPS/2004
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Předotice č. I/h ze dne 13. 1. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek
k veřejnoprávní smlouvě na projednávání přestupků, která byla účinná do 31. 12. 2003.
Smluvní strany

1.

2.

Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Obec Předotice

zastoupená starostou Janem Hachem
IČ: 00475289
bankovní spojení: ČS Písek
číslo účtu: 0640018399/0800
adresa obecního úřadu 397 01 Předotice

se dohodly na prodloužení účinnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a tím i na změně ustanovení
čl. II bodu 2., kdy nové znění tohoto bodu je:
Čl. II

Doba trvání smlouvy

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
Ostatní ustanovení této veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V Písku dne 7. 4. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Jan Hach v. r.
za obec Předotice
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74/VPS/2004
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Ražice č. 03/04 ze dne 18. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek
k veřejnoprávní smlouvě na projednávání přestupků, která byla účinná do 31. 12. 2003.
Smluvní strany

1.

2.

Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Obec Ražice

zastoupená starostou Jaroslavem Němejcem
IČ: 00250074
bankovní spojení: KB Písek, číslo účtu:

5323271/0100

adresa obecního úřadu 398 22 Ražice

se dohodly na prodloužení účinnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a tím i na změně ustanovení
čl. II bodu 2., kdy nové znění tohoto bodu je:
Čl. II

Doba trvání smlouvy

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
Ostatní ustanovení této veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V Písku dne 31. 5. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Jaroslav Němejc v. r.
za obec Ražice
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75/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Slabčice č. 3 ze dne 18. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, tuto smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Slabčice

zastoupená starostou Jaroslavem Bouškou
IČ: 250 112
bankovní spojení: 0800
číslo účtu: 642 569 389
adresa obecního úřadu 398 47 Slabčice
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Slabčice není dočasně schopna zajistit výkon
státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Slabčice bude mít vytvořeny podmínky
k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou
smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec Slabčice
zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata
je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud
nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností
nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.

Strana 14

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Slabčice zavazuje uhradit
městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jednostranně odstoupit.
3. Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004,
usnesení zastupitelstva obce Slabčice č. 3 ze dne 18. 4. 2004 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Písku dne 7. 4. 2004
JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

Jaroslav Bouška v. r.
za obec Slabčice
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76/VPS/2004
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 98/04 ze dne 5. 2. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Záhoří č. 20b) ze dne 5. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní
smlouvě na projednávání přestupků, která byla účinná do 31. 12. 2003.
Smluvní strany

1.

2.

Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Obec Záhoří

zastoupená starostou Františkem Valvodou
IČ: 00250244
bankovní spojení: ČS a. s. Písek
číslo účtu: 0641382379/0800
adresa obecního úřadu 398 18 Záhoří

se dohodly na prodloužení účinnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a tím i na změně ustanovení
čl. II bodu 2., kdy nové znění tohoto bodu je:
Čl. II

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
Ostatní ustanovení této veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V Písku dne 7. 4. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

František Valvoda v. r.
za obec Záhoří
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77/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 350/04 ze dne 13. 5. 2004 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Zvíkovské Podhradí č. 5 ze dne 29. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, tuto smlouvu :
Čl. I

Smluvní strany
1. Město Písek

zastoupené starostou JUDr. Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

2.

Obec Zvíkovské Podhradí

zastoupená starostou Františkem Blažkem
IČ: 511765
bankovní spojení: ČS Písek
číslo účtu: 640021379/0800
adresa obecního úřadu 398 18 Záhoří
Čl. II

Doba trvání smlouvy

1. Důvodem k uzavření této smlouvy je to, že obec Zvíkovské Podhradí není dočasně schopna
zajistit výkon státní správy na úseku přestupků vlastními orgány.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2004.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec Zvíkovské Podhradí bude mít vytvořeny
podmínky k zajištění výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato
smlouva dohodou smluvních stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
Čl. III

Rozsah přenesené působnosti

1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pro obec Zvíkovské
Podhradí zajišťovat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
pokud nejsou svěřeny do působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou
působností nebo nejsou zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.
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Čl. IV.

Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se obec Zvíkovské Podhradí
zavazuje uhradit městu Písek částku 2. 000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno
řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
Čl. V.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran pouze se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s § 66c odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jednostranně odstoupit.
3. Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Písku č. 350/04 ze dne 13. 5. 2004,
usnesení zastupitelstva obce Zvíkovské Podhradí č. 5 ze dne 29. 3. 2004 a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Písku dne 7. 6. 2004

JUDr. Luboš Průša v. r.
za město Písek

František Blažek v. r.
za obec Zvíkovské Podhradí
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78/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady Města Planá nad Lužnicí č. RM 81/20/04 ze dne 21. ledna 2004 a usnesení
Zastupitelstva Obce Ústrašice č. 7/04 ze dne 3. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
1. Město Planá nad Lužnicí

Čl. I

Zastoupené starostou Františkem Chramostou
IČO : 00252654
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., pobočka Planá nad Lužnicí
Adresa : Město Planá nad Lužnicí
Zákostelní 720
391 11 Planá nad Lužnicí

2. Obec Ústrašice

Zastoupená starostou Bohuslavem Korbelem
IČO : 00667218
Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s., pobočka Planá nad Lužnicí
Adresa : Obec Ústrašice
Ústrašice 55
391 11 Planá nad Lužnicí
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí na místo orgánů Obce
Ústrašice vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to
na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Komise
k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí místně příslušným orgánem v přestupkovém řízení
pro správní obvod Obce Ústrašice.
2. Výnos z pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Planá nad Lužnicí.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Ústrašice zavazuje uhraditMěstu
Planá nad Lužnicí příspěvek ze svého rozpočtu ve výši 500,-Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování nákladů provede Město Planá nad Lužnicí ročně, vždy do osmého dne následujícího
roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná ihned.
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Čl. IV
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem Krajského úřadu
Jihočeského kraje Č. Budějovice.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Planá nad Lužnicí zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím podmětu
6. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
Obec Ústrašice, jeden Město Planá nad Lužnicí, a jeden Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice spolu se žádostí o souhlas uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Planá nad Lužnicí č. RM81/20/04 ze
dne 21. 1. 2004, usnesení Zastupitelstva Obce Ústrašice č. 7/04 ze dne 3. 3. 2004a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Plané nad Lužnicí dne 27. 1. 2004

V Ústrašicích dne : 3. 3. 2004

František Chramosta v. r.
starosta Města Planá nad Lužnicí

Bohuslav Korbel v. r.
starosta obce Ústrašice
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79/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady Města Planá nad Lužnicí č. RM 81/20/04 ze dne 21. ledna 2004 a usnesení
Zastupitelstva Obce Zhoř č. 8/04 ze dne 18. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
1. Město Planá nad Lužnicí

Čl. I

Zastoupené starostou Františkem Chramostou
IČO : 00252654
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., pobočka Planá nad Lužnicí
Adresa : Město Planá nad Lužnicí
Zákostelní 720
391 11 Planá nad Lužnicí

2. Obec Zhoř

Zastoupená starostou Václavem Rybou
IČO : 00582476
Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s., pobočka Planá nad Lužnicí
Adresa : Obec Zhoř
Ul. Zhořská č. 50
Zhoř
391 11 Planá nad Lužnicí
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí na místo orgánů
Obce Zhoř vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním
obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě
této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí místně
příslušným orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod Obce Zhoř.
2. Výnos z pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí při
plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Planá nad Lužnicí.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Zhoř zavazuje uhradit
Městu Planá nad Lužnicí příspěvek ze svého rozpočtu ve výši 500,-Kč za každý oznámený
přestupek.
2. Vyúčtování nákladů provede Město Planá nad Lužnicí ročně, vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná ihned.
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Čl. IV
Společná ustanovení

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

2.

Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem Krajského úřadu
Jihočeského kraje Č. Budějovice.

3.

Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.

4.

Smluvní strany zveřejní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Planá nad Lužnicí zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

5.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím podmětu

6.

Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží Obec Zhoř, jeden Město Planá nad Lužnicí, a jeden Krajský úřad Jihočeského kraje
České Budějovice spolu se žádostí o souhlas uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

7.

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Planá nad Lužnicí č. RM81/20/04
ze dne 21. 1. 2004, usnesení Zastupitelstva Obce Zhoř. č. 8/04 ze dne 18. 2. 2004
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

V Plané nad Lužnicí dne 27. 1. 2004

Ve Zhoři dne : 18. 2. 2004

František Chramosta v. r.
starosta Města Planá nad Lužnicí

Václav Rybav. r.
starosta obce Zhoř
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80/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady Města Planá nad Lužnicí č. RM 81/20/04 ze dne 21. ledna 2004 a usnesení
Zastupitelstva ObceŽeleč č. 1/04 ze dne 11. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
1. Město Planá nad Lužnicí

Čl. I

Zastoupené starostou Františkem Chramostou
IČO : 00252654
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., pobočka Planá nad Lužnicí
Adresa : Město Planá nad Lužnicí
Zákostelní 720
391 11 Planá nad Lužnicí

2. Obec Želeč

Zastoupená starostkou ing. Dagmar Čaňkovou
IČO : 002530201
Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s., pobočka Planá nad Lužnicí
Adresa : Obec Želeč
Želeč 26
391 74
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Komise k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí na místo orgánů Obce
Želeč vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na
úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání
přestupků Města Planá nad Lužnicí místně příslušným orgánem v přestupkovém řízení pro správní
obvod Obce Želeč.
2. Výnos z pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Planá nad Lužnicí.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Želeče zavazuje uhradit Městu
Planá nad Lužnicí příspěvek ze svého rozpočtu ve výši 500,-Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování nákladů provede Město Planá nad Lužnicí ročně, vždy do osmého dne následujícího
roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná ihned.

Strana 23

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

Čl. IV
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem Krajského úřadu
Jihočeského kraje Č. Budějovice.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Planá nad Lužnicí zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím podmětu
6. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
Obec Želeč, jeden Město Planá nad Lužnicí, a jeden Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice
spolu se žádostí o souhlas uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Planá nad Lužnicí č. RM81/20/04 ze
dne 21. 1. 2004, usnesení Zastupitelstva Obce Želeč č. 1/04 ze dne 11. 2. 2004a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Plané nad Lužnicí dne 27. 1. 2004

V Želči dne : 11. 2. 2004

František Chramosta v. r.
starosta Města Planá nad Lužnicí

ing. Dagmar Čaňková v. r.
starostka obce Želeč
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81/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 14. července 2004 a usnesení Zastupitelstva obce
Heřmaň uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I

Smluvní strany
1. Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín

zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a. s. Písek 19-0640017329/800

2. Obec Heřmaň
Heřmaň 10, 398 11 Protivín, okr. Písek

a

zastoupenou starostou obce panem Jaroslavem Bečvářem
IČO: 249653
bankovní spojení: KB Písek 5921271/0100
Čl. II

Předmět smlouvy

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

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Heřmaň zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Heřmaň souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Heřmaň předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Protivín zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Heřmaň, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva
obce Heřmaň a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
V Protivíně dne 14. 7. 2004

V Heřmani dne 14. 7. 2004

Jaromír Hlaváč v. r.

Jaroslav Bečvář v. r.

Město Protivín

Obec Heřmaň
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82/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 7. ledna 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Paseky
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I

Smluvní strany
1. Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín

zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a. s. Písek 19-0640017329/800

2. Obec Paseky
398 11 Protivín, okr. Písek

a

zastoupenou starostou obce panem Václavem Kostohryzem
IČO:00512010
bankovní spojení:
Čl. II

Předmět smlouvy

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

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Paseky zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Paseky souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Paseky předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Protivín zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Paseky, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva
obce Paseky a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
V Protivíně dne 7. 1. 2004

V Pasekách dne 14. 1. 2004

Jaromír Hlaváč v. r.

Václav Kostohryz v. r.

Město Protivín

Obec Paseky
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84/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 7. ledna 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Tálín
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I

Smluvní strany
1. Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín

zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a. s. Písek 19-0640017329/800

2. Obec Tálín
Tálín 11, 398 15 Tálín

a

zastoupenou starostkou obce paní Janou Študentovou
IČO: 00250163
bankovní spojení:
Čl. II

Předmět smlouvy

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

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Tálín zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Tálín souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Tálín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Protivín zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Tálín, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva
obce Tálín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
V Protivíně dne 7. 1. 2004

V Tálíně dne 13. 1. 2004

Jaromír Hlaváč v. r.

Jana Študentová v. r.

Město Protivín

Obec Tálín
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85/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Protivín ze dne 7. ledna 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Žďár
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I

Smluvní strany
1. Město Protivín
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín

zastoupené starostou města panem Jaromírem Hlaváčem
IČO: 00250023
bankovní spojení: ČS a. s. Písek 19-0640017329/800

2. Obec Žďár
Žďár 20, 398 11 Protivín

a

zastoupenou starostou obce panem Františkem Koubou
IČO: 512028
bankovní spojení:
Čl. II

Předmět smlouvy

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

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Žďár zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného………………….
500,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Protivín po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Žďár souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Protivíně.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Obec Žďár předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Protivín veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Protivín vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Protivín zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Žďár, jeden stejnopis obdrží Město Protivín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Protivín, usnesení Zastupitelstva
obce Žďár a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
V Protivíně dne 7. 1. 2004

Ve Žďáře dne 13. 1. 2004

Jaromír Hlaváč v. r.

František Kouba v. r.

Město Protivín

Obec Žďár
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86/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Sezimovo Ústí ze dne 01. 03. 2004 č. 38/2004 a usnesení
Zastupitelstva obce Košice ze dne 26. 02. 2004 č. 1/2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I
Smluvní strany

1.

2.

Město Sezimovo Ústí

zastoupené starostou Jiřím Peterkou
IČO: 252859; bankovní spojení : KB Tábor, č ú. 9005-921301/0100
adresa: Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí I
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Košice u Soběslavi

zastoupená starostou Josefem Staňkem
IČO : 252468; bankovní spojení : ČSOB, č. ú. 2012830/0300
adresa : Obec Košice, u Soběslavi, čp. 47, 391 17 Košice u Soběslavi
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Sezimovo Ústí namísto orgánů obce Košice u Soběslavi vykonávat
přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku
projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy bude Městský
úřad Sezimovo Ústí místně příslušným správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod
obce Košice u Soběslavi.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Sezimovo Ústí při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Sezimovo Ústí.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Košice u Soběslavi zavazuje
uhradit městu Sezimovo Ústí příspěvek ze svého rozpočtu částku 500,-- Kč za každý oznámený
přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Sezimovo Ústí ročně vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané obci Košice u Soběslavi. Faktura bude splatná do 15
dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Sezimovo Ústí zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany
na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Košice
u Soběslavi, jeden stejnopis město Sezimovo Ústí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží
Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této
veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Sezimovo Ústí č. 38/2004 ze dne
01. 03. 2004, usnesení Zastupitelstva obce Košice u Soběslavě č. 1/2004 ze dne 26. 02. 2004
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.

V Sezimově Ústí dne 03. 03. 2004

V Košicích u Soběslavi

Jiří P e t e r k a v. r.
starosta města

Josef S t a n ě k v. r.
starosta obce
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87/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Sezimovo Ústí ze dne 24. 5. 2004 č. 111/2004 a usnesení
Zastupitelstva obce Košice ze dne 1. 7. 2004 č. 3/2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany podle
§ 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
Čl. I
Smluvní strany

1.

2.

Město Sezimovo Ústí

zastoupené místostarostou Miroslavem Vocílkou, který zastupuje starostu Jiřího Peterku
se sídlem Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
IČO : 00252859
bankovní spojení : Komerční banka Tábor č. ú. 9005-921301/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Košice

zastoupená starostou Josefem Staňkem
se sídlem Košice, čp. 47, 391 17 Košice u Soběslavě
IČO : 252 468
bankovní spojení : ČSOB č. ú. 2012830/0300
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude Městský úřad Sezimovo Ústí namísto orgánů Obecního úřadu Košice
u Soběslavě vykonávat přenesenou působnost stanovenou orgánům této obce v jejím správním
obvodu zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a to na úseku sociálních dávek. Orgány Městského úřadu Sezimovo Ústí
budou za orgány Obecního úřadu Košice rozhodovat o sociální dávce podle § 37 vyhlášky
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, příspěvek na individuální dopravu.
2. Orgány Městského úřadu Sezimovo Ústí budou za orgány Obecního úřadu Košice přijímat žádosti
o sociální dávku uvedenou v odst. 1, o této dávce budou rozhodovat a budou jí vyplácet
oprávněným osobám. Městský úřad Sezimovo Ústí sám zajití účelovou dotaci na uvedenou
sociální dávku ze státního rozpočtu.
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Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Košice u Soběslavě zavazuje
uhradit městu Sezimovo Ústí ze svého rozpočtu částku 300. - Kč za každou podanou žádost
o sociální dávku.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Sezimovo Ústí ročně vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané obci Košice u Soběslavě. Obec Košice se zavazuje
uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti na ní uvedené.
Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení.
Výpověď podávající strana doručí jedno vyhotovení výpovědi krajskému úřadu.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Sezimovo Ústí zašle smlouvu krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí
smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím
předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Košice
u Soběslavě, jeden stejnopis město Sezimovo Ústí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření
této veřejnoprávní smlouvy. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Sezimovo
Ústí č. 111/2004 ze dne 24. 5. 2004, usnesení Zastupitelstva obce Košice u Soběslavě č. 3/2004 ze
dne 1. 7. 2004 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
řadu.
V Sezimově Ústí dne 25. 5. 2004

V Košicích u Soběslavě dne 2. 7. 2004

Miroslav Vocílka v. r.
místostarosta města Sezimovo Ústí

Josef Staněk v. r.
starosta obce Košice
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88/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Sezimovo Ústí ze dne 24. 5. 2004 č. 111/2004 a usnesení Rady města
Planá nad Lužnicí ze dne 16. 6. 2004 č. 28, uzavírají níže uvedené smluvní strany podle § 63 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
Čl. I
Smluvní strany

1.

2.

Město Sezimovo Ústí

zastoupené místostarostou Miroslavem Vocílkou, který zastupuje starostu Jiřího Peterku
se sídlem Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
IČO : 00252859
bankovní spojení : Komerční banka Tábor č. ú. 9005-921301/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Město Planá nad Lužnicí

zastoupená starostou Františkem Chramostou
se sídlem Zákostelní čp. 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČO : 252 654
bankovní spojení : ČS Tábor, č. ú. 0701 419 349/0800
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude Městský úřad Sezimovo Ústí namísto orgánů Městského úřadu Planá
nad Lužnicí (dále jen Planá) vykonávat přenesenou působnost stanovenou orgánům této obce
v jejím správním obvodu zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to na úseku sociálních dávek. Orgány Městského
úřadu Sezimovo Ústí budou za orgány Městského úřadu Planá rozhodovat o sociální dávce podle
§ 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, - příspěvek na individuální dopravu.
2. Orgány Městského úřadu Sezimovo Ústí budou za orgány Městského úřadu Planá přijímat žádosti
o sociální dávku uvedenou v odst. 1, o této dávce budou rozhodovat a budou jí vyplácet
oprávněným osobám. Městský úřad Sezimovo Ústí sám zajití účelovou dotaci na uvedenou
sociální dávku ze státního rozpočtu.
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Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se město Planá zavazuje uhradit městu
Sezimovo Ústí ze svého rozpočtu částku 300. - Kč za každou podanou žádost o sociální dávku.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Sezimovo Ústí ročně vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané městu Planá, které se zavazuje uhradit fakturu ve
lhůtě splatnosti na ní uvedené.
Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení.
Výpověď podávající strana doručí jedno vyhotovení výpovědi krajskému úřadu.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Sezimovo Ústí zašle smlouvu krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí
smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím
předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Planá,
jeden stejnopis město Sezimovo Ústí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský
úřad Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní
smlouvy. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Sezimovo Ústí č. 111/2004
ze dne 24. 5. 2004, usnesení Rady města Planá č. 28 ze dne 16. 6. 2004 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Sezimově Ústí dne 30. 6. 2004

V Plané nad Lužnicí dne 22. 6. 2004

Jiří P e t e r k a v. r.
starosta města Sezimovo Ústí

František Chramosta v. r.
starosta města Planá
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89/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Soběslavi ze dne 24. 2. 2004 a na základě usnesení Zastupitelstva
obce Mezná ze dne 14. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany

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 Mezná
zastoupená starostou obce panem Vlastislavem Štefanem
se sídlem: Mezná čp. 43, 392 01 Soběslav
IČO: 00 66 70 30
kraj: Jihočeský

Čl. II.
Předmět smlouvy

1.
2.

3.
4.
5.

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů bude město Soběslav namísto orgánů obce Mezná v jejím správním obvodu
vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků. Rozsah této agendy je dán
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.
Orgány města Soběslavi budou za obec Mezná 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.
Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány města Soběslavi
za orgány obce Mezná budou příjmem města Soběslavi.
Orgány města Soběslavi budou dále za obec Mezná vykonávat přenesenou působnost na úseku
sociálních dávek. Orgány města Soběslavi budou za obec Mezná rozhodovat o sociální dávce
podle § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění – příspěvek na individuální dopravu.
Orgány města Soběslavi budou za obec Mezná přijímat žádosti o sociální dávky uvedené
v čl. I. odst. 4 této smlouvy, o těchto dávkách budou rozhodovat a budou je vyplácet
oprávněným osobám. Město Soběslav samo zajistí účelovou dotaci na tyto dávky ze státního
rozpočtu.
Čl. III.
Úhrada nákladů

1.
2.

Za výkon přenesené působnosti podle čl. I. této smlouvy se obec Mezná zavazuje uhradit
městu Soběslav ze svého rozpočtu částku:
•
300,- Kč (třistakorunčeských) za každou podanou žádost o sociální dávku,
•
1. 000,- Kč (jedentisíckorunčeských) za každý oznámený přestupek.
Vyúčtování úhrady provede město Soběslav dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Mezná se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

1.
2.

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Čl. V.
Společná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti
takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopisu obdrží město
Soběslav a obec Mezná a jeden stejnopis Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice
spolu s žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Soběslavi č. 4/049/2004 ze dne
24. 2. 2004, usnesení Zastupitelstva obce Mezná ze dne 14. 2. 2004 a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Podle § 66e odst. 3 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).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

V Soběslavi dne 10. 3. 2004

V Mezné dne 10. 3. 2004.

Ing. Jindřich Bláha v. r.
starosta města Soběslavi

Vlastislav Štefan v. r.
starosta obce Mezná
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90/VPS/2004
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:
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

2. strana:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

město Strakonice
Strakonice, Velké náměstí 2
starostou Ing. Pavlem Vondrysem
25 18 10
ČSOB a. s., pobočka Strakonice
1768038/0300
a
obec Chrášťovice
Chrášťovice 75
starostou ing. Václavem Kučerou
251267
KB a. s., pob. Strakonice

9222291/0100

(dále jen obec)
v tomto znění:

I.
Předmět smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou obcemi, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném
správním obvodu obce s rozšířenou působností, a to ve správním obvodu města Strakonice.
2. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran, podle níž budou orgány města Strakonice
(zejména komise pro projednávání přestupků veřejného pořádku, městský úřad) vykonávat pro orgány
obce přenesenou působnost v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy. Na základě této smlouvy budou
orgány města Strakonice místně příslušným správním orgánem v řízení v územním obvodu obce.
II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Strakonice budou vykonávat pro obecní úřad obce v jejím územním obvodu
přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Tzn. orgány města Strakonice budou zajišťovat projednání přestupků vymezených v ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Obecní úřad obce bude přijímat podněty fyzických a právnických osob o spáchání přestupku
v územním obvodu obce a spolu s vlastními poznatky a podklady je bude postupovat k projednání
příslušným orgánům města Strakonice.
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III.
Úhrada nákladů

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této
smlouvy ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ.
2. Přestupkovým případem se pro potřeby této smlouvy rozumí každá věc předložená na základě této
smlouvy k projednání příslušným orgánům města Strakonice.
3. Obec uhradí náklady dle odst. 1 na bankovní účet města Strakonice uvedený v záhlaví této smlouvy
na základě písemného sdělení města Strakonice obsahujícího výčet přestupkových případů
v uplynulém období a celkovou výši nákladů za toto období. Toto sdělení bude zasláno obci vždy
nejpozději do 10. června a 10. prosince příslušného kalendářního roku. Obec se zavazuje uhradit
náklady spojené s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy ve výši uvedené v písemném
sdělení města Strakonice vždy nejpozději do 20. června a 20. prosince příslušného kalendářního roku.
4. V případě ukončení účinnosti této smlouvy obec uhradí náklady dle odst. 1 nejpozději k poslednímu
dni trvání tohoto smluvního poměru.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že příjmy z pokut uložených orgány města Strakonice při výkonu
přenesené působnosti dle této smlouvy budou příjmy města Strakonice.
IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Smlouvu lze rovněž ukončit písemnou výpovědí
kterékoli ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet prvého dne měsíce
následujícího po doruční výpovědi.
V.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 3. 3. 2004 pod č. usnesení
257/2004 a Zastupitelstvem obce Chrášťovice 6. 2. 2004 pod č. usnesení 1/2004
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 3. 3. 2004

V Chrášťovicích dne 6. 2. 2004

Ing. Pavel Vondrys v. r.
město Strakonice

Ing. Václav Kučera v. r.
obec Chrášťovice
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91/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a rokuv souladu s ustanoveními § 63 a násl. zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami :
1. strana:
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

město Strakonice
Strakonice, Velké náměstí 2
starostou Ing. Pavlem Vondrysem
25 18 10
ČSOB a. s., pobočka Strakonice
1768038/0300
a

2. strana:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

obec Strašice
Strašice 8
starostou Pavlem Mrázem
251828
ČSOB

109 779 361/0300

(dále jen obec)
v tomto znění:

I.
Předmět smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou obcemi, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném
správním obvodu obce s rozšířenou působností, a to ve správním obvodu města Strakonice.
2. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran, podle níž budou orgány města Strakonice
(zejména komise pro projednávání přestupků veřejného pořádku, městský úřad) vykonávat pro orgány
obce přenesenou působnost v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy. Na základě této smlouvy budou
orgány města Strakonice místně příslušným správním orgánem v řízení v územním obvodu obce.
II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Strakonice budou vykonávat pro obecní úřad obce v jejím územním obvodu
přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Tzn. orgány města Strakonice budou zajišťovat projednání přestupků vymezených v ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Obecní úřad obce bude přijímat podněty fyzických a právnických osob o spáchání přestupku
v územním obvodu obce a spolu s vlastními poznatky a podklady je bude postupovat k projednání
příslušným orgánům města Strakonice.
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III.
Úhrada nákladů

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti dle této
smlouvy ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ.
2. Přestupkovým případem se pro potřeby této smlouvy rozumí každá věc předložená na základě této
smlouvy k projednání příslušným orgánům města Strakonice.
3. Obec uhradí náklady dle odst. 1 na bankovní účet města Strakonice uvedený v záhlaví této smlouvy
na základě písemného sdělení města Strakonice obsahujícího výčet přestupkových případů
v uplynulém období a celkovou výši nákladů za toto období. Toto sdělení bude zasláno obci vždy
nejpozději do 10. června a 10. prosince příslušného kalendářního roku. Obec se zavazuje uhradit
náklady spojené s výkonem přenesené působnosti dle této smlouvy ve výši uvedené v písemném
sdělení města Strakonice vždy nejpozději do 20. června a 20. prosince příslušného kalendářního roku.
4. V případě ukončení účinnosti této smlouvy obec uhradí náklady dle odst. 1 nejpozději k poslednímu
dni trvání tohoto smluvního poměru.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že příjmy z pokut uložených orgány města Strakonice při výkonu
přenesené působnosti dle této smlouvy budou příjmy města Strakonice.
IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Smlouvu lze rovněž ukončit písemnou výpovědí
kterékoli ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet prvého dne měsíce
následujícího po doruční výpovědi.
V.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 3. 3. 2004 pod č. usnesení
257/2004 a Zastupitelstvem obce Strašice 11. 2. 2004 pod č. usnesení 20/04
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 3. 3. 2004

Ve Strašicích dne 18. 2. 2004

Ing. Pavel Vondrys v. r.
město Strakonice

Pavel Mráz v. r.
obec Strašice
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92/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Obcí Ševětín a obcí Bošilec
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva obce Bošilec
zastupitelstva obce Ševětín ze dne 30. května 2003
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

ze dne 15. září 2003 a usnesení
uzavírají dne 3. listopadu 2003 níže

Čl. I
Smluvní strany
Obec Ševětín

Zastoupená starostou obce ing. Janem Hladkým, CSc.
Adresa: Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Kraj: Jihočeský
a
Obec Bošilec

Zastoupená starostou obce Stanislavem Vondráškem
Adresa: Bošilec, 373 65 Dolní Bukovsko
Kraj: Jihočeský
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Obec Ševětín vykonávat namísto Obce Bošilec v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Obec Ševětín bude rozhodovat ve
správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle cit.
ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Bošilec.
2. Na základě této smlouvy bude Obec Ševětín věcně a místně příslušným správním
orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Bošilec.
3. Výnos pokut uložených Obcí Ševětín při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Obce Ševětín. .
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Bošilec ze svého rozpočtu
Obci Ševětín na účet č. 1300124-544/0600, vedený u GE Capital Bank, a. s. České Budějovice
příspěvek ve výši 800. - Kč za každý přestupek, který bude ukončen rozhodnutím ve věci.
Příspěvek je splatný čtvrtletně, vždy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. příslušného roku a do 15. 1.
následujícího roku.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím
doručení. Jedno vyhotovení výpovědi zároveň doručí strana podávající výpověď krajskému
úřadu.
Čl. V
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách svých obecních úřadů. Zašlou ji
Krajskému úřadu Jihočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden výtisk obdrží Obec Ševětín,
jeden výtisk Obec Bošilec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Ševětín a usnesení
zastupitelstva Obce Bošilec o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu k uzavření této smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální
postup jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně
souhlasu krajského úřadu.

V Ševětíně dne 3. listopadu 2003

V Bošilci dne 3. listopadu 2003

Ing. Jan Hladký CSc. v. r.
starosta obce

Stanislav Vondrášek v. r.
starosta obce
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93/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Obcí Ševětín a Obcí Drahotěšice
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva obce Drahotěšice ze dne 10. září 2003 a usnesení
zastupitelstva obce Ševětín ze dne 30. května 2003 uzavírají dne 3. listopadu 2003 níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Ševětín

Zastoupená starostou obce ing. Janem Hladkým, CSc.
Adresa: Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Kraj: Jihočeský
a
Obec Drahotěšice

Zastoupená starostou obce Pavlem Kantorem
Adresa: Drahotěšice, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Obec Ševětín vykonávat namísto Obce Drahotěšice v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Obec Ševětín bude rozhodovat ve
správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle cit.
ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Drahotěšice.
2. Na základě této smlouvy bude Obec Ševětín věcně a místně příslušným správním
orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Drahotěšice.
3. Výnos pokut uložených Obcí Ševětín při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Obce Ševětín. .
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Drahotěšice ze svého
rozpočtu Obci Ševětín na účet č. 1300124-544/0600, vedený u GE Capital Bank, a. s.
České Budějovice příspěvek ve výši 800. - Kč za každý přestupek, který bude ukončen
rozhodnutím ve věci.
Příspěvek je splatný čtvrtletně, vždy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. příslušného roku a do 15. 1.
následujícího roku.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím
doručení. Jedno vyhotovení výpovědi zároveň doručí strana podávající výpověď krajskému
úřadu.
Čl. V
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách svých obecních úřadů. Zašlou ji
Krajskému úřadu Jihočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden výtisk obdrží Obec Ševětín,
jeden výtisk Obec Drahotěšice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Ševětín a usnesení
zastupitelstva Obce Drahotěšice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu k uzavření této smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální
postup jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně
souhlasu krajského úřadu.
V Ševětíně dne: 3. listopadu 2003

V Drahotěšicích dne 3. listopadu 2003

Ing. Jan Hladký CSc v. r.
starosta obce

Pavel Kantor v. r.
starosta obce
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94/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Obcí Ševětín a obcí Dynín
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva obce Dynín ze dne 3. září 2003 a usnesení zastupitelstva obce
ze dne 30. května 2003 uzavírají dne 3. listopadu 2003 níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Ševětín

Čl. I
Smluvní strany
Obec Ševětín

Zastoupená starostou obce ing. Janem Hladkým, CSc.
Adresa: Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Kraj: Jihočeský
a
Obec Dynín

Zastoupená starostou obce Jiřím Veselým
Adresa: Dynín, 373 64, Dynín
Kraj: Jihočeský
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1.
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Obec Ševětín vykonávat namísto Obce Dynín v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Obec
Ševětín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle
cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Dynín.
2.
Na základě této smlouvy bude Obec Ševětín věcně a místně příslušným správním
orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Dynín.
3.
Výnos pokut uložených Obcí Ševětín při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Obce Ševětín. .
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Dynín ze svého rozpočtu Obci Ševětín
na účet č. 1300124-544/0600, vedený u GE Capital Bank, a. s. České Budějovice příspěvek ve výši
800. - Kč za každý přestupek, který bude ukončen rozhodnutím ve věci.
Příspěvek je splatný čtvrtletně, vždy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. příslušného roku a do 15. 1.
následujícího roku.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční
výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení
výpovědi zároveň doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
Čl. V
Společná ustanovení

1.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření nejméně
po dobu 15 dnů na úředních deskách svých obecních úřadů. Zašlou ji Krajskému úřadu Jihočeského
kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden výtisk obdrží Obec Ševětín,
jeden výtisk Obec Dynín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Ševětín a usnesení zastupitelstva
Obce Dynín o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
5.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální
postup jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu.
V Ševětíně dne 3. listopadu 2003

V Dyníně dne 3. listopadu 2003

ing. Jan Hladký, CSc v. r.
starosta obce

Jiří Veselý v. r.
starosta obce
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95/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Obcí Ševětín a obcí Chotýčany
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva obce Chotýčany ze dne 26. září 2003 a usnesení zastupitelstva
obce Ševětín ze dne 30. května 2003 uzavírají dne 3. listopadu 2003 níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
Obec Ševětín

Zastoupená starostou obce ing. Janem Hladkým, CSc.
Adresa: Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Kraj: Jihočeský
a
Obec Chotýčany

Zastoupená starostou obce ing. Karlem Machem
Adresa: Chotýčany, 373 62 Chotýčany
Kraj: Jihočeský
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1.
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Obec Ševětín vykonávat namísto Obce Chotýčany v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů. Obec Ševětín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednávání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec
Chotýčany.
2.
Na základě této smlouvy bude Obec Ševětín věcně a místně příslušným správním
orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Chotýčany.
3.
Výnos pokut uložených Obcí Ševětín při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Obce Ševětín. .
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Chotýčany ze svého rozpočtu Obci
Ševětín na účet č. 1300124-544/0600, vedený u GE Capital Bank, a. s. České Budějovice příspěvek
ve výši 800. - Kč za každý přestupek, který bude ukončen rozhodnutím ve věci.
Příspěvek je splatný čtvrtletně, vždy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. příslušného roku a do 15. 1.
následujícího roku.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční
výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení
výpovědi zároveň doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
Čl. V
Společná ustanovení

1.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách svých obecních úřadů. Zašlou ji Krajskému úřadu
Jihočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden výtisk obdrží Obec Ševětín,
jeden výtisk Obec Chotýčany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Ševětín a usnesení
zastupitelstva Obce Chotýčany o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
5.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální
postup jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu.

V Ševětíně dne 3. listopadu 2003

V Chotýčanech dne 3. listopadu 2003

ing. Jan Hladký, CSc. v. r.
starosta obce

ing. Karel Mach v. r.
starosta obce
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96/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Obcí Ševětín a obcí Mazelov
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva obce Mazelov ze dne 13. října 2003 a usnesení zastupitelstva
obce Ševětín ze dne 30. května 2003 uzavírají dne 3. listopadu 2003 níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
Obec Ševětín

Zastoupená starostou obce ing. Janem Hladkým, CSc.
Adresa: Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Kraj: Jihočeský
a
Obec Mazelov

Zastoupená starostou obce Věrou Jirouškovou
Adresa: Mazelov 40, 373 63 Ševětín
Kraj: Jihočeský
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1.

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Obec Ševětín vykonávat namísto Obce Mazelov v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Obec
Ševětín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle
cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Mazelov.
2.
Na základě této smlouvy bude Obec Ševětín věcně a místně příslušným správním
orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Mazelov.
3.
Výnos pokut uložených Obcí Ševětín při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Obce Ševětín. .
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Mazelov ze svého rozpočtu Obci
Ševětín na účet č. 1300124-544/0600, vedený u GE Capital Bank, a. s. České Budějovice příspěvek
ve výši 800. - Kč za každý přestupek, který bude ukončen rozhodnutím ve věci.
Příspěvek je splatný čtvrtletně, vždy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. příslušného roku a do 15. 1.
následujícího roku.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční
výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení
výpovědi zároveň doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
Čl. V
Společná ustanovení

1.
2.
3.
4.
5.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách svých obecních úřadů. Zašlou ji Krajskému úřadu
Jihočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden výtisk obdrží Obec Ševětín,
jeden výtisk Obec Mazelov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Ševětín a usnesení
zastupitelstva Obce Mazelov o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální
postup jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu.

V Ševětíně dne 3. listopadu 2003

V Mazelově dne 3. listopadu 2003

ing. Jan Hladký, CSc v. r.
starosta obce
Věrou Jirouškovou v. r.
starostka obce
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97/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Obcí Ševětín a Obcí Neplachov
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva obce Neplachov ze dne 10. září 2003 a usnesení zastupitelstva
obce Ševětín ze dne 30. května 2003 uzavírají dne 3. listopadu 2003 níže uvedené smluvní strany
tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Ševětín

Zastoupená starostou obce ing. Janem Hladkým, CSc.
Adresa: Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Kraj: Jihočeský
a
Obec Neplachov

Zastoupená starostou obce Lubošem Zasadilem
Adresa: Neplachov, 373 65 Dolní Bukovsko
Kraj: Jihočeský
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1.
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Obec Ševětín vykonávat namísto Obce Neplachov v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů. Obec Ševětín bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednávání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec
Neplachov.
2.
Na základě této smlouvy bude Obec Ševětín věcně a místně příslušným správním
orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Neplachov.
3.
Výnos pokut uložených Obcí Ševětín při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Obce Ševětín.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Neplachov ze svéhorozpočtu Obci
Ševětín na účet č. 1300124-544/0600, vedený u GE Capital Bank, a. s., České Budějovice příspěvek
ve výši 800. - Kč za každý přestupek, který bude
ukončen rozhodnutím ve věci.
Příspěvek je splatný čtvrtletně, vždy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. příslušného roku a do 15. 1.
následujícího roku.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční
výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení
výpovědi zároveň doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
Čl. V
Společná ustanovení

1.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách svých obecních úřadů. Zašlou ji Krajskému úřadu
Jihočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden výtisk obdrží Obec Ševětín,
jeden výtisk Obec Neplachov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Ševětín a usnesení
zastupitelstva Obce Neplachov o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
5.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální
postup jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu.
V Ševětíně dne 3. listopadu 2003

V Neplachově dne 3. listopadu 2003

Ing. Jan Hladký CSc v. r.
starosta obce

Luboš Zasadil v. r.
starosta obce

Strana 56

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

98/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 22. 12. 2003 č. 771/30/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Balkova Lhota ze dne 12. 12. 2003 č. 10/2003, uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Balkova Lhota

zastoupená starostou Jaroslavem NOVOTNÝM
IČO : 0051251; bankovní spojení : Komerční banka a. s., 14522301/0100
adresa : Obec Balkova Lhota, 391 31 Dražice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Balkova Lhota vykonávat přenesenou
působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným
správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Balkova Lhota.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Balkova Lhota zavazuje uhradit
městu Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Balkova
Lhota, jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 771/30/03 ze dne 22. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Balkova Lhota č. 10/2003 ze dne 12. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 22. 12. 2003

V Balkově Lhotě dne 23. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Jaroslav Novotný v. r.
starosta obce Balkova Lhota
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99/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 26. 1. 2004 č. 846/32/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Borotín ze dne 11. 12. 2003 č. 48, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Borotín

zastoupená starostou Ing. Antonínem Brožem
IČO : 00252107; bankovní spojení : Komerční banka a. s. Tábor, 3225-301/0100
adresa : Obec Borotín, 391 35 Borotín
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Borotín vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Borotín.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Borotín zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.

Strana 59

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Borotín,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 846/32/04 ze dne 26. 1. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Borotín č. 48, ze dne 11. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 28. 1. 2004

V Borotíně dne 25. 2. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Ing. Antonín Brož v. r.
starosta obce Borotín
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100/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 8. 12. 2003 č. 750/29/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Dražičky ze dne 2. 12. 2003 č. 12/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Dražičky

zastoupená starostou Milanem Mrázkem
IČO : 00512591; bankovní spojení : 18224-301/0100
adresa : Obec Dražičky, 391 75 Malšice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Dražičky vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Dražičky.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Dražičky zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dražičky,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 750/29/03 ze dne 8. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Dražičky č. 12/2003 ze dne 2. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 10. 12. 2003

V Táboře dne 10. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Milan Mrázek v. r.
starosta obce Dražičky
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101/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 8. 12. 2003 č. 750/29/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Drhovice ze dne 25. 11. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Drhovice

zastoupená starostou Františkem VRŠKEM
IČO : 00512605; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor
adresa : Obec Drhovice, 391 31 Dražice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Drhovice vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Drhovice.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Drhovice zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Drhovice,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 750/29/03 ze dne 8. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Drhovice ze dne 25. 11. 2003 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 10. 12. 2003

V Drhovicích dne 19. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

František Vršek v. r.
starosta obce Drhovice

Strana 64

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

102/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 26. dubna 2004 č. 1081/38/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Chotoviny ze dne 8. ledna 2004 č. 75, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Chotoviny

zastoupená starostou Františkem Zrzaveckým
IČO : 00252352; bankovní spojení : SMW Banka a. s., České Budějovice
adresa : Obec Chotoviny, Hlinická 250, 391 37 Chotoviny
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Chotoviny vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Chotoviny.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Chotoviny zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chotoviny,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 1081/38/04 ze dne 26. 4. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Chotoviny ze dne 8. 1. 2004 č. 75 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 28. 4. 2004

V Chotovinách

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

František Zrzavecký v. r.
starosta obce Chotoviny
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103/VPS2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 8. 12. 2003 č. 750/29/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Choustník ze dne 14. 11. 2003 č. 6/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Choustník

zastoupená starostou Jindřichem Komárkem
IČO : 00252361; bankovní spojení: Komerční banka a. s. Tábor
adresa : Obec Choustník, Choustník čp. 16, 391 18 Choustník
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Choustník vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Choustník.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Choustník zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím
doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému
úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní
strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Choustník,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní
smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 750/29/03 ze dne 8. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Choustník č. 6/03 ze dne 14. 11. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 10. 12. 2003

V Táboře dne 17. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Jindřich Komárek v. r.
starosta obce Choustník
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104/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 22. 12. 2003 č. 771/30/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Libějice ze dne 2. 12. 2003 č. 13/2003, bod 2, uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Libějice

zastoupená starostou Josefem Boháčem
IČO: 00666998; bankovní spojení: 20324-301/0100
adresa: Obec Libějice, 391 11 Planá nad Lužnicí
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1.

2.

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Libějice vykonávat přenesenou
působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně
příslušným správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Libějice.
Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Libějice zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Libějice,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 771/30/03 ze dne 22. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Libějice č. 13/2003 ze dne 2. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 22. 12. 2003

V Libějicích dne 18. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Josef Boháč v. r.
starosta obce Libějice
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105/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 26. 1. 2004 č. 846/32/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Malšice ze dne 17. 12. 2003 č. 80/03/ZO, uzavírají níže uvedené smluvní strany
tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Malšice

zastoupená starostkou Miloslavou Šebkovou
IČO: 252522; bankovní spojení: 212783393/0300
adresa : Obec Malšice č. 131, 391 75 Malšice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Malšice vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Malšice.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Malšice zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Malšice,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 846/32/04 ze dne 26. 1. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Malšice č. 80/03/ZO, ze dne 17. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 28. 1. 2004

V Malšicích dne 28. 1. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Miloslava Šebková v. r.
starostka obce Malšice
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106/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 13. dubna 2004 č. 1019/37/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Meziříčí ze dne 6. března 2004 č. 1/04, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Meziříčí

zastoupená starostou Karlem Černým
IČO: 667021; bankovní spojení: 20922-301/0100- Komerční banka Tábor
adresa: Obec Meziříčí, 391 31 Dražice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Meziříčí vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Meziříčí.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Meziříčí zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Meziříčí,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 1019/37/04 ze dne 13. 4. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Meziříčí ze dne 6. 3. 2004 č. 1/04 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 14. 4. 2004

V Meziříčí dne 16. 4. 2004

Ing. František Dědič v. r
starosta města Tábor

Karel Černý v. r.
starosta obce Meziříčí
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107/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 26. 1. 2004 č. 846/32/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Mlýny ze dne 8. 12. 2003 č. 53/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Mlýny

zastoupená starostou Milanem Marešem
IČO : 252565; bankovní spojení: ČS a. s. Tábor, č. ú. 000000-0701503399/0800
adresa : Obec Mlýny, Mlýny 47, 391 18 Choustník
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II

Předmět smlouvy
. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Mlýny vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Mlýny.
1

2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III

Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Mlýny zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.

Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mlýny,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 846/32/04 ze dne 26. 1. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Mlýny č. 53/03, ze dne 8. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlas krajského úřadu.
V Táboře dne 28. 1. 2004

Ve Mlýnech dne 30. 1. 2004

Ing. František Dědič v. r
starosta města Tábor

Milan Mareš v. r.
starosta obce Mlýny
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108/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 9. 8. 2004 č. 1329/45/04 a usnesení Rady obce
Nadějkov ze dne 28. 7. 2004 č. 18/2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Nadějkov

zastoupená starostou Zdeňkem Černým
IČO : 00249891; bankovní spojení: 14928301/0100
adresa : Obec Nadějkov, Nám. Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Nadějkov vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Nadějkov.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III

Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Nadějkov zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.

Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nadějkov,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 1329/45/04 ze dne 9. 8. 2004,
usnesení Rady obce Nadějkov č. 18/2004, ze dne 28. 7. 2004 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 10. 8. 2004

V Nadějkově dne 12. 8. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Zdeněk Černý v. r.
starosta obce Nadějkov
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109/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 13. dubna 2004 č. 1019/37/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Nasavrky ze dne 12. ledna 2004 č. 01/04 bod 4, uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Nasavrky

zastoupená starostou Jaroslavem Vrhelem
IČO : 667056; bankovní spojení: 18128-301/0100 – Komerční banka Tábor
adresa : Obec Nasavrky, 391 31 Dražice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Nasavrky vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Nasavrky.
1.

2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.

Čl. III

Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Nasavrky zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nasavrky,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 1019/37/04 ze dne 13. 4. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Nasavrky ze dne 12. 1. 2004 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 14. 4. 2004

V Nasavrkách dne 18. 4. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Jaroslav Vrhel v. r.
starosta obce Nasavrky
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110/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 22. 12. 2003 č. 771/30/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Nemyšl ze dne 28. 11. 2003 č. 8/2003, bod 4, uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Nemyšl

zastoupená starostkou Janou Borkovcovou
IČO : 0066706; bankovní spojení : KB Tábor, 19526-301/0100
adresa : Obec Nemyšl, 391 43 Mladá Vožice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Nemyšl vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Nemyšl.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy
je příjmem rozpočtu města Tábor.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Nemyšl zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nemyšl,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 771/30/03 ze dne 22. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Nemyšl č. 8/2003, bod 4 ze dne 28. 11. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 22. 12. 2003

V Nemyšli dne 22. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r
starosta města Tábor

Jana Borkovcová v. r.
starostka obce Nemyšl
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110/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 24. května 2004 č. 1139/40/04 a usnesení
Rady obce Opařany ze dne 10. března 2004 č. 24 bod II. písm. b), uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Opařany

zastoupená starostou Ing. Petrem Diartem
IČO : 00252638; bankovní spojení: 3129-301/0100 Komerční banka Tábor
adresa : Obec Opařany, Opařany 30, 391 61 Opařany
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Opařany vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Opařany.

2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Opařany zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Opařany,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 1139/40/04 ze dne 24. 5. 2004,
usnesení Rady obce Opařany ze dne 10. 3. 2004 č. 24 bod II. písm. b) a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 26. 5. 2004

V Opařanech dne 26. 5. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Ing. Petr Diart v. r.
starosta obce Opařany
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112/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 26. 1. 2004 č. 846/32/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Mlýny ze dne 8. 12. 2003 č. 53/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu :

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 26. ledna 2004 č. 846/32/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Pohnání ze dne 30. prosince 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Pohnání

zastoupená starostou Františkem Reindlem
IČO : 252671; bankovní spojení : Komerční banka a. s. Tábor, 6725301/0100
adresa : Obec Pohnání, Pohnání 2, 391 43 Mladá Vožice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Pohnání vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Pohnání.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
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Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Pohnání zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pohnání,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 846/32/04 ze dne 26. 1. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Pohnání ze dne 31. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 28. 1. 2004

V Pohnání dne 29. 1. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

František Reindl v. r.
starosta obce Pohnání
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113/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 1. 3. 2004 č. 927/34/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Psárov ze dne 16. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Psárov

zastoupená starostou Karlem Staňkem
IČO : 667099, bankovní spojení: 20623-301/0100
adresa : Obec Psárov, 391 18 Choustník
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Psárov vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Psárov.

2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Psárov zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Psárov,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 92734/04 ze dne 1. 3. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Psárov ze dne 16. 3. 2004 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 22. 3. 2004

V Psárově dne 23. 3. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Karel Staněk v. r.
starosta obce Psárov
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114/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 8. 12. 2003 č. 750/29/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Radimovice u Želče ze dne 20. 11. 2003 č. 8/2003, bod 11, uzavírají níže uvedené
smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Radimovice u Želče

zastoupená starostou Zdeňkem HNOJNOU
IČO : 00252751; bankovní spojení : Komerční banka Tábor, č. ú. 3727-301
adresa : Obec Radimovice u Želče 40, 391 11 Planá nad Lužnicí
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Radimovice u Želče vykonávat přenesenou
působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným
správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Radimovice Želče.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Radimovice u Želče zavazuje
uhradit městu Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Radimovice
u Želče, jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 750/29/03 ze dne 8. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Radimovice u Źelče č. 8/2003 bod 11ze dne 20. 11. 2003 a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 10. 12. 2003

V Táboře dne 15. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Zdeněk Hnojna v. r.
starosta obce Radimovice u Želče
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115/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 22. 12. 2003 č. 771/30/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Ratibořské Hory ze dne 10. 12. 2003 č. 5-1012/2003, bodu II, uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Ratibořské Hory

zastoupená starostou Dr. Karlem Marešem
IČO : 00252794; bankovní spojení: Komerční banka Tábor, 3321-301/0100
adresa : Obec Ratibořské Hory čp. 121, 391 42 Ratibořské Hory
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Ratibořské Hory vykonávat přenesenou
působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání
přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným
správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Ratibořské Hory.

2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Ratibořské Hory zavazuje uhradit
městu Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ratibořské
Hory, jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 771/30/03 ze dne 22. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Ratibořské Hory č. 5-1012/2003, bod II, ze dne 10. 12. 2003
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 22. 12. 2003

V Ratibořských Horách dne 18. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Dr. Karel Mareš v. r
starosta obce Ratibořské Hory
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116/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 8. 12. 2003 č. 750/29/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Řepeč ze dne 25. 11. 2003 č. 8/11/25, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

2. Obec Řepeč

zastoupená starostou Ing. Jiřím Štecherem
IČO : 0066712; bankovní spojení: 111981884/0300
adresa : Obec Řepeč čp. 81, 391 61 Opařany
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Řepeč vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Řepeč.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Řepeč zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Řepeč,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 750/29/03 ze dne 8. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Řepeč č. 8/11/25 ze dne 25. 11. 2003 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 10. 12. 2003

V Táboře dne 10. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Ing. Jiří Štecher v. r.
starosta obce Řepeč
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117/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 22. 12. 2003 č. 771/30/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Stádlec ze dne 9. 12. 2003 č. 26/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Stádlec

zastoupená starostou Jiřím Štamberkem
IČO : 00252930; bankovní spojení : KB Tábor, 4420-301/0100
adresa : Obec Stádlec č. 150, 391 62 Stádlec
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Stádlec vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Stádlec.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Stádlec zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Stádlec,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 771/30/03 ze dne 22. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Stádlec č. 26/2003 ze dne 9. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 22. 12. 2003

Ve Stádleci dne 18. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r
starosta města Tábor

Jiří Štamberk v. r.
starosta obce Stádlec
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118/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 22. 12. 2003 č. 771/30/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Sudoměřice u Tábora ze dne 3. 12. 2003 č. 10/2003, uzavírají níže uvedené
smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Sudoměřice u Tábora

zastoupená starostkou Zdeňkou Čejkovou
IČO : 00667170; bankovní spojení : 17723-301/0100
adresa : Obec Sudoměřice u Tábora, čp. 27, 391 36 Sudoměřice u Tábora
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Sudoměřice u Tábora vykonávat
přenesenou působnost svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku

projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor
místně příslušným správním orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Sudoměřice u
Tábora.
2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Sudoměřice u Tábora zavazuje
uhradit městu Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Sudoměřice
u Tábora, jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 771/30/03 ze dne 22. 12. 2003,
usnesení Zastupitelstva obce Sudoměřice u Tábora č. 10/2003 ze dne 3. 12. 2003 a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 22. 12. 2003

V Sudoměřicích u Tábora dne 30. 12. 2003

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Zdeňka Čejková v. r.
starostka obce Sudoměřice u Tábora
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119/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Tábora ze dne 26. ledna 2004 č. 846/32/04 a usnesení
Zastupitelstva obce Svrabov ze dne 14. ledna 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I

1.

2.

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Františkem DĚDIČEM
IČO: 00253014; bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Tábor, 19-0701427349/0800
adresa: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Obec Svrabov

zastoupená starostou Jaroslavem Mrázkem
IČO : 667196; bankovní spojení : 21124-301/0100
adresa : Obec Svrabov, 391 31 Dražice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor
Čl. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Tábor namísto orgánů obce Svrabov vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům této obce v jejím správním obvodu a to na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Tábor místně příslušným správním
orgánem v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Svrabov.

2. Výnos z pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Tábor při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Tábor.
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Svrabov zavazuje uhradit městu
Tábor příspěvek ze svého rozpočtu částku 600 Kč za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Tábor ročně vždy do osmého dne následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2006.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň, výpověď podávající strana, krajskému úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Tábor zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Svrabov,
jeden stejnopis město Tábor a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeského
kraje České Budějovice spolu se žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady Města Tábora č. 846/32/04 ze dne 26. 1. 2004,
usnesení Zastupitelstva obce Svrabov ze dne 14. 1. 2004 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Táboře dne 28. 1. 2004

Ve Svrabově dne 2. 2. 2004

Ing. František Dědič v. r.
starosta města Tábor

Jaroslav Mrázek v. r.
starosta obce Svrabov
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120/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Borovany a Trhové Sviny o zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva města Borovany ze dne 23. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Město Borovany, zastoupené starostou města PhDr. Stanislavem Malíkem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Borovany)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Města Borovany v jeho správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle
zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec Borovany
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými správními orgány
pro správní obvod Města Borovany.
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny.
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Článek III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu:

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Město Borovany uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ……………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )……. . 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Městu Borovany fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního
roku za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých městských úřadů nejméně po dobu 15ti 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 třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Město Borovany,
jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Borovany a usnesení Zastupitelstva
města Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 9. 12. 2003

Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Borovany

PhDr. Stanislav Malík v. r.
starosta Města Trhové Sviny
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121/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Čížkrajice a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Čížkrajice ze dne 30. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Čížkrajice, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Skamene

adresa obecního úřadu: Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Čížkrajice)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Čížkrajice v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Čížkrajice
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Čížkrajice
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Čížkrajice uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ……………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )……… 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Čížkrajice fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního roku
za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Čížkrajice,
jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Čížkrajice a usnesení Zastupitelstva
města Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 9. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r
starosta Města Trhové Sviny

Ing. Petr Skamene v. r.
starosta Obce Čížkrajice

Strana 104

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

120/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Jílovice a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Jílovice ze dne 17. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Jílovice, zastoupená starostkou obce Věrou Jindrovou

adresa obecního úřadu: 373 32 Jílovice, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Jílovice)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Jílovice v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Jílovice
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Jílovice
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Jílovice uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ……………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )……... 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Jílovice fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního roku za
přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Jílovice,
jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Jílovice a usnesení Zastupitelstva města
Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 17. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Trhové Sviny

Věra Jindrová v. r.
starostka Obce Jílovice
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123/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Kamenná a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Kamenná ze dne 20. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Kamenná, zastoupená starostou obce Marianem Kutlákem

adresa obecního úřadu: Kamenná, p. 373 33 Nové Hrady, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Kamenná)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Kamenná v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Kamenná
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Kamenná
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Kamenná uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ……………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Kamenná fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního roku
za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Kamenná,
jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kamenná a usnesení Zastupitelstva
města Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 9. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Trhové Sviny

Marian Kutlák v. r.
starosta Obce Kamenná
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124/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Ločenice a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Ločenice ze dne 4. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Ločenice, zastoupená starostkou obce Miluší Kleinovou

adresa obecního úřadu: 373 22 Ločenice, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Ločenice)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Ločenice v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Ločenice
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Ločenice
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Ločenice uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ……………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Ločenice fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního roku
za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Ločenice,
jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Ločenice a usnesení Zastupitelstva
města Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 15. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Trhové Sviny

Miluše Kleinová v. r.
starostka Obce Ločenice
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125/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Mladošovice a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Mladošovice ze dne 19. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Mladošovice, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Podolákem

adresa obecního úřadu: Mladošovice, 379 01 Třeboň, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Mladošovice)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Mladošovice v jejím správním
obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů (dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Mladošovice
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Mladošovice
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny

Strana 111

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Mladošovice uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou ……………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ………………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. .. 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Městu Borovany fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního
roku za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec
Mladošovice, jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Mladošovice a usnesení Zastupitelstva
města Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 29. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Trhové Sviny

Ing. Jiří Podolák v. r.
starosta Obce Mladošovice
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126/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Olešnice a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Olešnice ze dne 10. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Olešnice, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Švepešem

adresa obecního úřadu: 373 31 Olešnice, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Olešnice)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Olešnice v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Olešnice
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Olešnice
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Olešnice uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………… 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ………………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. … 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Olešnice fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního roku
za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Olešnice,
jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Olešnice a usnesení Zastupitelstva města
Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 9. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r
starosta Města Trhové Sviny

Ing. Petr Švepeš v. r.
starosta Obce Olešnice
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127/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Ostrolovský Újezd a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Ostrolovský Újezd ze dne 21. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Ostrolovský Újezd, zastoupená starostou obce Václavem Němcem

adresa obecního úřadu: Ostrolovský Újezd, 374 01, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Ostrolovský Újezd)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Ostrolovský Újezd v jejím správním
obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů (dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Ostrolovský Újezd
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Ostrolovský Újezd
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Ostrolovský Újezd uhradit za
vyřízený přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ……………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. … 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Ostrolovský Újezd fakturu vždy v prvním měsíci běžného
kalendářního roku za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Ostrolovský
Újezd, jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Ostrolovský Újezd a usnesení
Zastupitelstva města Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech, 9. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Trhové Sviny

Václav Němec v. r.
starosta Obce Ostrolovský Újezd
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128/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Petříkov a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Petříkov ze dne 5. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Petříkov, zastoupená starostou obce Janem Husou

adresa obecního úřadu: Petříkov, 374 01 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Petříkov)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Petříkov v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Petříkov
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Petříkov
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Petříkov uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ………………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Petříkov fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního roku
za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Petříkov,
jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Petříkov a usnesení Zastupitelstva města
Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 9. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Trhové Sviny

Jan Husa v. r.
starosta Obce Petříkov
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129/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Slavče a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Slavče ze dne 4. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Slavče, zastoupená starostou obce Josefem Tripesem

adresa obecního úřadu: 373 21 Slavče, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Slavče)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Slavče v jejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Slavče
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Slavče
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Slavče uhradit za vyřízený
přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ……………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Svatý Ján nad Malší fakturu vždy v prvním měsíci běžného
kalendářního roku za přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Slavče, jeden
výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Slavče a usnesení Zastupitelstva města
Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 9. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r.
starosta Města Trhové Sviny

Josef Tripes v. r.
starosta Obce Slavče
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130/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Svatý Ján nad Malší a Trhové Sviny o zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 12. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Svatý Ján nad Malší ze dne 12. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany
tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1.

Obec Svatý Ján nad Malší, zastoupená starostou obce Josefem Janem

adresa obecního úřadu: 373 23 Svatý Ján nad Malší, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Obec Svatý Ján nad Malší)
a

2.

Město Trhové Sviny, zastoupené starostou města Ing. Radislavem Buškem

adresa městského úřadu: Žižkovo nám. 32, 374 17 Trhové Sviny, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(dále jen Město Trhové Sviny)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. budou
orgány Města Trhové Sviny vykonávat namísto orgánů Obce Svatý Ján nad Malší v jejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů (dále je zákon o přestupcích) takto:
a) rozhodování ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla
podle zákona o přestupcích i podle zvláštních zákonů místně a věcně příslušná Obec
Svatý Ján nad Malší
b) provádění výkonu rozhodnutí (zejména vymáhání pokut) vydaných ve správním řízení
podle bodu a) tohoto odstavce
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Trhové Sviny místně příslušnými
správními orgány pro správní obvod Obce Svatý Ján nad Malší
3) Výnos pokut uložených orgány Města Trhové Sviny ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Trhové Sviny
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Článek III
Úhrada nákladů
za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje Obec Svatý Jan nad Malší uhradit za
vyřízený přestupek jednoho obviněného Městu Trhové Sviny tyto částky
a) v příkazním řízení, nebo blokovou pokutou …………………………. 200,- Kč
b) v řádném ústním jednání …………………. . . ………………………… 500,- Kč
c) ve zvláště složitém ústním jednání (opakovaná jednání apod. )………. 700,- Kč
d) odložením, zastavením nebo postoupením jinému orgánu k vyřízení. . 300,- Kč
Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.
Město Trhové Sviny vystaví Obci Slavče fakturu vždy v prvním měsíci běžného kalendářního roku za
přestupky, které nabudou právní moci do 31. 12. roku předchozího.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření s tříměsíční výpovědní lhůtou
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Článek V
Společná ustanovení

1. Město Trhové Sviny vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle č. II této smlouvy
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů
3. Po dobu platnosti bude tato smlouva každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Obec Svatý Ján
nad Malší, jeden výtisk obdrží Město Trhové Sviny a jeden výtisk s přílohami obdrží příslušný
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
5. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Svatý Ján nad Malší a usnesení
Zastupitelstva města Trhové Sviny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy
V Trhových Svinech 15. 12. 2003
Ing. Radislav Bušek v. r
starosta Města Trhové Sviny

Josef Jan v. r
starosta Obce Svatý Ján nad Malší
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131/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Cep ze dne
29. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Cep

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
zastoupená starostou obce Ing. Janem Vobejdou
IČ: 00476706
bankovní spojení: 5222-251/0100
adresa obecního úřadu: Cep čp. 66, 379 0 1Třeboň
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Cep vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena ust.
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Město Třeboň bude
rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle cit.
ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Cep.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Cep. Výnos pokut a správních poplatků uložených
Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Třeboň.
Obecní úřad Cep souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Cep zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení kalendářního roku
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 lze jej aktualizovat 1x
ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Cep, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Cep, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden stejnopis s přílohou obdrží
Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 9. 3. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

Ing. Jan Vobejda v. r.
obec Cep
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132/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Domanín ze
dne 24. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Domanín

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský

zastoupená starostou obce Pavlem Michalem
IČ: 00512966
bankovní spojení: 603198319/0800
adresa obecního úřadu: Domanín čp. 33, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Domanín vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Město
Třeboň bude rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla
podle cit. ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Domanín.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Domanín. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Třeboň.
Obecní úřad Domanín souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Domanín zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení kalendářního roku
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 lze jej aktualizovat 1x
ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Domanín, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Domanín, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden stejnopis s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 9. 3. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

Pavel Michal v. r.
obec Domanín
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133/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Dunajovice ze
dne 12. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Dunajovice

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský

zastoupená starostou obce Františkem Rodem
IČ: 00512974
bankovní spojení: 200224754/0600
adresa obecního úřadu: Dunajovice čp. 4, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Dunajovice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Město
Třeboň bude rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla
podle cit. ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Dunajovice.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Dunajovice. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Třeboň.
Obecní úřad Dunajovice souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Dunajovice zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení kalendářního roku
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 lze jej aktualizovat 1x
ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Dunajovice, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu se
žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Dunajovice, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden stejnopis s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 9. 3. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

František Rod v. r.
obec Dunajovice
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134/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Hamr ze dne
10. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Hamr

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
zastoupená starostou obce Oldřichem Němcem
IČ: 00666378
bankovní spojení: 0603172389/0800
adresa obecního úřadu: Hamr čp. 47, 378 04 Chlum u Třeboně
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Hamr vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena ust.
§ 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Město Třeboň bude
rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle cit.
ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Hamr.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Hamr. Výnos pokut a správních poplatků uložených
Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Třeboň.
Obecní úřad Hamr souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Hamr zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení kalendářního roku
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 lze jej aktualizovat 1x
ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Hamr, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Hamr, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden stejnopis s přílohou obdrží
Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 8. 4. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

Oldřich Němec v. r.
obec Hamr
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135/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Hrachoviště
ze dne 13. 1. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Hrachoviště

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
zastoupená starostou obce Marií Kotilovou
IČ: 00512796
bankovní spojení: 31623-251/0100
adresa obecního úřadu: Hrachoviště čp. 11, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Hrachoviště vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Město
Třeboň bude rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla
podle cit. ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Hrachoviště.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Hrachoviště. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Třeboň.
Obecní úřad Hrachoviště souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Hrachoviště zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení kalendářního roku
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 lze jej aktualizovat 1x
ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Hrachoviště, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu se
žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Hrachoviště, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden stejnopis s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 9. 3. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

Marie Kotilová
obec Hrachoviště
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136/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Majdalena ze
dne 26. 1. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Majdalena

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský

zastoupená starostou obce Karlem Fürstem
IČ: 00247065
bankovní spojení: 0603194369/0800
adresa obecního úřadu: Majdalena čp. 78, PSČ 378 03
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Majdalena vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Město
Třeboň bude rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla
podle cit. ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Majdalena.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Majdalena. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Třeboň.
Obecní úřad Majdalena souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Majdalena zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení kalendářního roku
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 lze jej aktualizovat 1x
ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem.
Strana 133

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Majdalena, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Majdalena, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden stejnopis s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 9. 3. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

Karel Fürst v. r.
obec Majdalena
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137/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Novosedly
nad Nežárkou ze dne 25. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Novosedly nad Nežárkou

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
zastoupená starostou obce Mgr. Filipem Menclem
IČ: 00247171
bankovní spojení: 0600493339/0800
adresa obecního úřadu: Novosedly nad Nežárkou čp. 182, PSČ 378 17
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Novosedly nad Nežárkou vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, tj. Město Třeboň bude rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž
projednání by byla podle cit. ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Novosedly nad
Nežárkou.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Novosedly nad Nežárkou. Výnos pokut a správních
poplatků uložených Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Třeboň.
Obecní úřad Novosedly nad Nežárkou souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí
u Městského úřadu Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Novosedly nad Nežárkou zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení
kalendářního roku 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 lze jej
aktualizovat 1x ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým
úřadem.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Novosedly nad Nežárkou, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Novosedly nad Nežárkou, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden
stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 9. 3. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

Mgr. Filip Mencl v. r.
obec Novosedly nad Nežárkou

Strana 136

Věstník Jihočeského kraje, částka 5, rok 2004 – Díl 2

138/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Třeboň ze dne 5. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Stříbřec ze
dne 10. 12. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

Smluvní strany

1.

Město Třeboň

2.

Obec Stříbřec

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Houdkem
IČ: 00247 618
bankovní spojení: 19-0603148389/0800
adresa: Městský úřad Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
kraj Jihočeský
zastoupená starostou obce Janem Zimmelem
IČ: 00247529
bankovní spojení: 0603209399/0800
adresa obecního úřadu: Stříbřec čp. 149, PSČ 378 18
kraj Jihočeský
Čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Město Třeboň namísto orgánů obce Stříbřec vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Město
Třeboň bude rozhodovat v přestupkovém řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla
podle cit. ustanovení přest. zákona věcně a místně příslušná obec Stříbřec.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Třeboň věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Stříbřec. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Třeboň v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Třeboň.
Obecní úřad Stříbřec souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
Třeboň.
Čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Stříbřec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Třeboň částku vyúčtovanou Městem Třeboň po ukončení kalendářního roku
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 lze jej aktualizovat 1x
ročně na základě inflačního vývoje oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem.
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Čl. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty
lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající
strana krajskému úřadu.
Čl. V

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Třeboň zašle tuto smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Třeboň, usnesení zastupitelstva
obce Stříbřec, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
obec Stříbřec, jeden stejnopis s přílohou obdrží město Třeboň a jeden stejnopis s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich zveřejněním na ÚD.
V Třeboni, dne 9. 3. 2004
Ing. Jiří Houdek v. r.
Město Třeboň

Jan Zimmel v. r.
obec Stříbřec
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139/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 03. 03. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Nové
Hutě ze dne 29. 06. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.

1.

Město Vimperk

2.

Obec Nové Hutě

Smluvní strany

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk
IČO:250 805
Bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné

zastoupená starostou Jiřím Petráněm
adresa: Nové Hutě 106, 384 93 Kvilda
IČO: 583 316
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Nové Hutě)
na straně druhé
Čl. II.

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou
orgány Města Vimperk namísto orgánů Obce Nové Hutě vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková
podstata je vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen přestupkového zákona), tj. orgány Města Vimperk budou rozhodovat ve správním
řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona
věcně a místně příslušná Obec Nové Hutě.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Vimperk věcně a místně příslušnými správními orgány
v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Nové Hutě. Výnos pokut a správních poplatků
uložených orgány Města Vimperk v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Vimperk.
Čl. III.

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se Obec Nové Hutě zavazuje uhradit na účet
Města Vimperk ze svého rozpočtu částku 600,-- Kč za každý projednaný přestupek.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající strana Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
31. 12. 2004

Čl. V.

Společná ustanovení

1. Město Vimperk vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Obec Nové Hutě se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně,
nejpozději do 5ti dnů po obdržení v zájmu zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového
zákona.
3. Obec Nové Hutě poskytne Městu Vimperk potřebnou součinnost při projednávání přestupků
ve smyslu § 58 přestupkového zákona.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk
zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Nové
Hutě, jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva
obce Nové Hutě a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
8. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 22. 12. 2003

Stanislava Chumanová v. r.
Město Vimperk

Jiří Petráň v. r.
Obec Nové Hutě
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140/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 03. 03. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Strážný
ze dne 27. 06. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.

1.

Město Vimperk

2.

Obec Strážný

Smluvní strany

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk
IČO:250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Pubalem
adresa: Strážný 37, 384 43 Strážný
IČO: 250 694
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Strážný)
na straně druhé
Čl. II.

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou
orgány Města Vimperk namísto orgánů Obce Strážný vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
přestupkového zákona), tj. orgány Města Vimperk budou rozhodovat ve správním řízení o všech
přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně
příslušná Obec Strážný.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Vimperk věcně a místně příslušnými správními orgány
v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Strážný. Výnos pokut a správních poplatků
uložených orgány Města Vimperk v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Vimperk.
Čl. III.

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se Obec Strážný zavazuje uhradit na účet
Města Vimperk ze svého rozpočtu částku 600,-- Kč za každý projednaný přestupek.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající strana Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
31. 12. 2004

Čl. V.

Společná ustanovení

1. Město Vimperk vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Obec Strážný se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně,
nejpozději do 5ti dnů po obdržení v zájmu zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového
zákona.
3. Obec Strážný poskytne Městu Vimperk potřebnou součinnost při projednávání přestupků
ve smyslu § 58 přestupkového zákona.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk
zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec
Strážný, jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva
obce Strážný a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
8. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Ve Vimperku dne 22. 12. 2003
Stanislava Chumanová v. r.
Město Vimperk

Ing. Jaroslav Pubal v. r.
Obec Strážný
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1 /VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
41

Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 03. 03. 2003 a usnesení Rady obce Vacov ze dne
23. 07. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.

1.

Město Vimperk

2.

Obec Vacov

Smluvní strany

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO:250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Miroslavem Roučkou
adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov
IČO: 250 783
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Vacov)
na straně druhé
Čl. II.

Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou
orgány Města Vimperk namísto orgánů Obce Vacov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
přestupkového zákona), tj. orgány Města Vimperk budou rozhodovat ve správním řízení o všech
přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona věcně a místně
příslušná Obec Vacov.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Vimperk věcně a místně příslušnými správními orgány
v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Vacov. Výnos pokut a správních poplatků
uložených orgány Města Vimperk v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Vimperk.
Čl. III.

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se Obec Vacov zavazuje uhradit na účet
Města Vimperk ze svého rozpočtu částku 600,-- Kč za každý projednaný přestupek.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do
a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí zároveň podávající strana Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
31. 12. 2004

Čl. V.

Společná ustanovení

1. Město Vimperk vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Obec Vacov se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně,
nejpozději do 5ti dnů po obdržení v zájmu zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového
zákona.
3. Obec Vacov poskytne Městu Vimperk potřebnou součinnost při projednávání přestupků
ve smyslu § 58 přestupkového zákona.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk
zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec
Vacov, jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Rady obce
Vacov a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
8. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Ve Vimperku dne 22. 12. 2003
Stanislava Chumanová v. r.
Město Vimperk

Miroslav Roučka v. r.
Obec Vacov
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142/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Volary ze dne 22. 10. 2003 a usnesení Rady/Zastupitelstva obce
Křišťanov ze dne 30. 4. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

čl. I

Smluvní strany
1. Město Volary

zastoupené jeho starostou ing. Radkem M r k v i č k o u
IČO: 00250830
DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 1223-281/0100
Se sídlem: Náměstí 25, 384 51 Volary, kraj Jihočeský

2. Obec Křišťanov

zastoupená její starostkou/ jejím starostou p. Miroslavem Keltnerem
IČO: 00583308
DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 19028-281/0100
Se sídlem: Křišťanov 2, 383 01 Prachatice, kraj Jihočeský
čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, bude správní orgán Města Volary namísto orgánů Obce Křišťanov vykonávat v jejím
správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků,
jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů nebo jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru
městského úřadu nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Křišťanov zavazuje uhradit Městu
Volary ze svého rozpočtu částku 1. 000,- Kč za každý oznámený přestupek k projednání.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Volary jedenkrát ročně vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího
doručení.
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čl. IV.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu.
Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c, odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Volary zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
Obec Křišťanov a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Volary ze dne 22. 10. 2003,
usnesení Rady/Zastupitelstva obce Křišťanov ze dne 30. 4. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Ve Volarech dne 23. 10. 2003
V Křišťanově dne 30. 4. 2003

Ing. Radek Mrkvička v. r.

Miroslav Keltner v. r.

Město Volary

Obec Křišťanov
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143/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Volary ze dne 22.10.2003 a usnesení Rady/Zastupitelstva obce
Lenora ze dne 25.9.2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

čl. I

Smluvní strany
1. Město Volary

zastoupené jeho starostou ing. Radkem M r k v i č k o u
IČO: 00250830
DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 1223-281/0100
Se sídlem: Náměstí 25, 384 51 Volary, kraj Jihočeský

2. Obec Lenora

zastoupená její starostkou/ jejím starostou p. Richardem Němcem
IČO: 00250538
DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 2824-281/0100
Se sídlem: 384 42, Lenora čp. 36, kraj Jihočeský
čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, bude správní orgán Města Volary namísto orgánů Obce Lenora vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
nebo jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského úřadu
nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Lenora zavazuje uhradit Městu
Volary ze svého rozpočtu částku 1.000,- Kč za každý oznámený přestupek k projednání.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Volary jedenkrát ročně vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího
doručení.
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čl. IV.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu.
Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c, odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Volary zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
Obec Lenora a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Volary ze dne 22.10.2003. ,
usnesení Rady/Zastupitelstva obce Lenora ze dne 25.9.2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Ve Volarech dne 23.10.2003
V Lenoře dne 26.9.2003

Ing. Radek Mrkvička v. r.
Město Volary

Richard Němec v. r.
Obec Lenora
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144/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Volary ze dne 22. 10. 2003 a usnesení Rady/Zastupitelstva obce
Zbytiny ze dne 30. 6. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

čl. I

Smluvní strany
1. Město Volary

zastoupené jeho starostou ing. Radkem M r k v i č k o u
IČO: 00250830
DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 1223-281/0100
Se sídlem: Náměstí 25, 384 51 Volary, kraj Jihočeský

2. Obec Zbytiny

zastoupená její starostkou/ jejím starostou p. Antonínem Poskočilem
IČO: 00250864
DIČ: --Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Prachatice
Číslo účtu: 3923-281/0100.
Se sídlem: 384 41 Zbytiny 3, kraj Jihočeský
čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, bude správní orgán Města Volary namísto orgánů Obce Zbytiny vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
nebo jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského úřadu
nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Zbytiny zavazuje uhradit Městu
Volary ze svého rozpočtu částku 1. 000,- Kč za každý oznámený přestupek k projednání.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Volary jedenkrát ročně vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího
doručení.
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čl. IV.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu.
Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c, odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Volary zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
Obec Zbytiny a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Volary ze dne 22. 10. 2003,
usnesení Rady/Zastupitelstva obce Zbytiny ze dne 30. 6. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Ve Volarech dne 23. 10. 2003
Ve Zbytinách dne 2. 7. 2003

Ing. Radek Mrkvička v. r.
Město Volary

Antonín Poskočil v. r.
Obec Zbytiny
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145/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Volary ze dne 22. 10. 2003 a usnesení Rady/Zastupitelstva obce
Želnava ze dne 30. 4. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

čl. I

Smluvní strany
1. Město Volary

zastoupené jeho starostou ing. Radkem M r k v i č k o u
IČO: 00250830
DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 1223-281/0100
Se sídlem: Náměstí 25, 384 51 Volary, kraj Jihočeský

2. Obec Želnava

zastoupená její starostkou/ jejím starostou p. Vilémem Böhmem.
IČO: 583 154
DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Prachatice
Číslo účtu: 5224-281/0100.
Se sídlem: Želnava, 384 51 Volary, kraj Jihočeský
čl. II

Předmět smlouvy

V souladu s § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, bude správní orgán Města Volary namísto orgánů Obce Želnava vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž
skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
nebo jiným právním předpisem, pokud nejsou svěřeny náplní činnosti jinému odboru městského úřadu
nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy.
čl. III

Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Želnava zavazuje uhradit Městu
Volary ze svého rozpočtu částku 1. 000,- Kč za každý oznámený přestupek k projednání.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Volary jedenkrát ročně vždy do osmého dne
následujícího roku formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího
doručení.
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čl. IV.

Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu.
Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66c, odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Volary zašle smlouvu
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží
Obec Želnava a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Volary ze dne 22. 10. 2003,
usnesení Rady/Zastupitelstva obce Želnava ze dne 30. 4. 2003 a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Ve Volarech dne 23. 10. 2003
V Želnavě dne 30. 4. 2003

Ing. Radek Mrkvička v. r.
Město Volary

Vilém Böhm v. r.
Obec Želnava
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146/VPS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Soběslavi ze dne 23. 3. 2004 a na základě usnesení Zastupitelstva
obce Chotěmice ze dne 27. 2. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany

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 Chotěmice
zastoupená starostou obce panem Karlem Řetovským
se sídlem: Chotěmice, 392 01 Soběslav
IČO: 00 51 26 48
kraj: Jihočeský

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů bude město Soběslav namísto orgánů obce Chotěmice v jejím správním obvodu
vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání 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 Chotěmice 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 Chotěmice budou příjmem města Soběslavi.
Čl. III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. I. této smlouvy se obec Chotěmice zavazuje uhradit
městu Soběslav ze svého rozpočtu částku:
•
1. 000,- Kč (jedentisíckorunčeských) za každý oznámený přestupek.
2. Vyúčtování úhrady provede město Soběslav dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Chotěmice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je 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. V.
Společná ustanovení

1. Smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti
takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopisu obdrží město
Soběslav a obec Chotěmice 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. 6/078/2004 ze dne
23. 3. 2004, usnesení Zastupitelstva obce Chotěmice ze dne 27. 2. 2004 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Podle § 66e odst. 3 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).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

V Soběslavi dne 25. 3. 2004

V Chotěmicích dne 25. 3. 2004

Ing. Jindřich Bláha v. r.
starosta města Soběslavi

Karel Řetovský v. r.
starosta obce Chotěmice
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