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35/VPS/2006 VPS mezi Městem Chýnov a Obcí Dlouhá Lhota na úseku přestupkové agendy
36/VPS/2006 VPS mezi Městem Netolice a Obcí Malovice na úseku přestupkové agendy

2

Věstník Jihočeského kraje, částka 8, rok 2006

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 5/2006
ze dne 22. 8. 2006,
kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Rada Jihočeského kraje vydává podle ustanovení § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění
pozdějších předpisů, na základě a v mezích zmocnění uvedeného v ustanovení § 27 odst. 6 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Z důvodu malého dopravního významu se stanoví, že se na dále uvedených silnicích nebo jejich
úsecích nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:
Okres České Budějovice
č. silnice

místopis

staničení(km)

délka(km)

III/10576
III/10580a
III/10583
III/12220
III/12225
III/1352
III/14545
III/1463

odbočka MK k ČOV - Opatovice
Hluboká nad Vltavou (Lesy ČR) – II/146
I/20 Dasný – III/10582
III/12221 Podhájí – III/1472 Hněvkovice
Nákří – III/10579 Olešník
Doubrava – III/10546 Hosty
III/14511 Břehov – III/14321 Čejkovice
III/1463a – II/146

7,437 – 9,826
1,614 – 2,219
0,000 – 0,968
0,000 – 4,484
0,253 – 2,698
0,000 – 2,100
0,000 – 4,331
0,795 – 2,651

2,389
0,605
0,968
4,484
2,445
2,100
4,331
1,856

územně příslušný
obecní úřad

Hrdějovice
Hluboká nad Vltavou
Dasný
Týn nad Vltavou
Olešník,Nákří
Chrášťany,Hosty
Břehov,Čejkovice
Hosín

Okres Český Krumlov
č. silnice

místopis

staničení(km)

délka(km)

III/1432
III/1587
III/1602
III/16011
III/1638
III/1639
III/16312
III/16313

Kuklov – Dobročkov – hr. okr. PT.
odbočka na Dolní Přibrání
Náhlov - Malšín
Horní Dvořiště - Drkolná
Převoz – křiž. Kyselov
Kyselov – směr Račín
převoz Frýdava – křiž. s III/16316
Kyselovská zátoka - Pasečná

0,000-0,648
0,000-2,036
4,202-9,854
0,000-3,780
5,424-6,493
0,000-1,657
0,694-0,820
1,635-13,680

0,648
2,036
5,382
3,780
1,069
1,657
0,126
12,045
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územně příslušný
obecní úřad

Brloh
Malonty
Frymburk, Malšín
Horní Dvořiště
Přední Výtoň
Přední Výtoň
Přední Výtoň
Přední Výtoň
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Okres Jindřichův Hradec
č. silnice

místopis

III/1527
III/12854
III/1516
III/13524
III/15213
III/12856
II/151
III/1513
III/40620
III/4081
III/40620
III/12852
III/1343
III/14720
III/40632
III/1487
III/14719
II/134
III/1348
III/12853
III/1492
III/1491
II/151
III/12849
II/409
III/1511
III/13525
III/15222
III/15015
III/1344
III/1534
III/02314

Veclov-Návary
D.Voda-Senotín
Klenová-Rožnov-Matějovec
Záhoří-hr.okresu
Křiž.152-Baňovice
Potočná-Hůrky
Klenová-Kaproun
Blato-Landštejn 1.
K.Vydří-hr.okr.
Skrýchov-Brandlín
Spoj.silnic1519-sil.408
Spojka u Sedla
Vlčice-Strmilov
Pleše hr.okresu
Matějovec-Stálkov
Hatín-Matná
Újezdec-hr.okr.
Bednárec-Bednáreček
Bednáreček-nádraží
Kunějov-kunějovské samoty
Bílá-Sedlo
Potočná-Lhota
Křiž.152-kř.Blato
Kačlehy-Hospříz
Písečné-kř.spoka Županovice
Senotín-K.Dvory
Višňová-hr.okr.
Budíškovice-hr.okr.
Spáleniště-km 5,998
Mutiněves-kř.sil.23
Chlum u Třeboně
Lomy

staničení(km)

4,208-5,808
2,323-5,285
0,200-7,700
0,516-1,616
0,000-1,398
0,000-3000
5,000-6,466
1,200-5,979
1,554-4000
0,000-3,500
5,375-6,938
0,000-0,319
7,841-10,566
0,862-2,700
5,982-10,446
8,229-12,472
4,323-5,900
2,356-6,448
0,800-1,423
4,000-7,383
1,203-3,388
0,000-1,798
0,000-2,789
3,000-5,271
89,127-92,600
5,285-8,677
4,800-5,745
15,107-17,000
5,100-5,998
2,700-4,978
7,956-8,606
0,000-0,532

délka(km)

1,600
2,962
7,500
1,100
1,398
3,000
1,466
4,779
2,446
3,500
1,203
0,319
2,725
1,838
4,464
4,243
1,577
4,092
0,623
3,383
2,185
1,798
2,789
2,271
3,473
3,392
0,945
1,893
0,898
2,278
0,650
0,532

územně příslušný
obecní úřad

St. Město pod Land.
Číměř
N.Bystřice,Č.Rudolec
Záhoří
Baňovice
Číměř
Číměř
N.Bystřice
Kostelní Vydří
Studená
Dačice
Číměř
Střížovice,Strmilov,
Pleše
Český Rudolec
Hatín
Újezdec
Bednárec,
Bednáreček
Kunějov, Člunek
Číměř
Číměř
Nová Bystřice
Kačlehy, Hospříz
Písečné, Županovice
N.Bystřice, Člunek
Višňová
Budíškovice
Rapšach
Blažejov
Chlum u Tř.
Člunek

Okres Písek
č. silnice

místopis

III/00421a
III/02025
III/10244a
III/10542
III/12114
III/12121c
původní I/20
původní I/20

Křiž. I/4 až křiž. III/00421
0,000-0,347
0,347
Louka-Jistec křiž. III/12112
9,493-12,368 2,875
Chrást - přehrada
2,097-4,180
2,083
Vůsí-přehrada
10,013-11,327 1,314
Křiž. I/4 – křiž. III/12115
0,000-2,004
2,004
Červená - přehrada
7,189-7,243
0,054
Nová Hospoda – žel. př. Dobešice
155,549-160,053 4,504
žel. př. Doběsice – kř. Na Kuchyňce 160,353-161,866 1,513

staničení(km)
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délka(km)

územně příslušný
obecní úřad

Nerestice
Vráž, Vojníkov
Kovářov
Květov
Předotice
Jetětice
Písek
Písek
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Okres Prachatice
č. silnice

místopis

staničení(km)

délka(km)

III/14124
III/14130
III/1432
III/1446
III/1446
III/14517

Tvrzice –hr. okr. ST
Rozcestí Buk-Křiž. II/145
Hr.okr.CK-křiž.II/166
Hr.okr.ST-Bušanovice
Bušanovice-křiž. III/14410
Putkov-Mlýny

8,272-9,146
16,891-17,891
0,648-1,604
1,293-1,650
2,300-5,035
4,570-5,970

0,874
1,000
0,956
0,357
2,735
1,400

územně příslušný
obecní úřad

Tvrzice
Buk
Ktiš
Bušanovice
Bušanovice
Zdíkov

Okres Strakonice
č. silnice

místopis

staničení(km)

délka(km)

III/02216
III/1709
III/17222
III/17014
III/1396
III/00427
III/17311
III/1701
III/1703
III/1441
III/17019
III/17010
III/1446
III/14124
III/1425
III/14116
III/12233
III/12248

Zadní Hoštice – Poříčí
Kraselov – Tažovice
Vojnice – hr. okr. KT
kř.III/ 17015 - Zvotoky
Jemnice-I/4
I/4-Brusy zač. zastavení
II/173-Chlum
Nihošovice-Radkovice
Nihošovice-škola v přírodě
Nišovice konec zastavění-I/4
II/170-Dobrš
kř.III/17220-Drážov
Předslavice-hr.okr.PT
kř.II/144-hr.okr.PT
Kuřimany-kř.III/1423
kř.II/141-kř.III/12231
kř.III/12231-Újezd
Újezd-Libějovice

0,000-2,677
6,685-8,960
0,000-1,200
0,670-2,082
2,500-3,657
0,000-0,800
0,000-1,000
0,500-2,482
0,000-1,800
0,473-1,775
0,000-1,000
3,884-6,100
0,000-1,293
9,146-10,001
6,597-7,806
0,000-1,370
1,111-2,569
0,000-1,000

2,677
2,275
1,200
1,412
1,157
0,800
1,000
1,982
1,800
1,302
1,000
2,216
1,293
0,855
1,209
1,370
1,458
1,000

č. silnice

místopis

staničení(km)

délka(km)

II/336
III/12137
III/1358
III/13510
III/13514
III/13524
III/13525
III/13533
III/1364
III/1379
III/13711
III/14719
III/14720

Rat. Hory - Dobronice
hranice okresu BN – Cunkov
kř. II/135 Černice - Vyhnanice
Rybova Lhota - Želeč
Nedvědice - Soběslav
hranice okresu JH - Lžín
hranice okresu JH – X III/13522 Dírná
Tučapy - Kajetín
Mlýny – kř. III/1366 Chrbonín
Bečice - Lužničanka
Stádlec - Dobřejice
Zlukov – hranice okresu JH
Vřesná – hranice okresu JH

0,664 – 3,375
4,688 – 5,606
0,000 – 3,500
3,616 – 7,515
4,544 – 7,768
1,616 – 2,674
5,745 – 6,723
0,000 – 4,122
0,500 – 2,169
3,463 – 4,246
1,979 – 6,479
3,019 – 4,323
0,000 – 0,862

2,711
0,918
3,500
3,899
3,224
1,058
0,978
4,122
1,669
0,783
4,500
1,304
0,862

územně příslušný
obecní úřad

Poříčí, Střel.Hoštice
Kraselov, Volenice
Volenice
Strašice, Zvotoky
Osek
Přešťovice
Chlum
Nihošovice, Úlehle
Nihošovice, Volyně
Nišovice
Drážov, Dřešín
Drážov, Hoslovice
Předslavice
Předslavice
Třešňovice,Kuřimany
Vodňany
Vodňany
Vodňany,Libějovice

Okres Tábor
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územně příslušný
obecní úřad

Rat. Hory, Chýnov
Jistebnice
Hlavatce
Ryb. Lhota, Želeč
Soběslav
Lžín
Dírná
Tučapy, Choustník
Mlýny
Bečice
Stádlec, Dobřejice
Zlukov
Drahov
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Článek 2
Pro účely tohoto nařízení se zimním obdobím rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a
schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci. 1)

Článek 3
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje jako správce silniční sítě silnic II. a III. třídy na území
Jihočeského kraje je povinna silnice a úseky silnic uvedené v článku 1 tohoto nařízení označit ke dni
účinnosti tohoto předpisu podle zvláštního předpisu. 2)

Článek 4
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Jihočeského kraje.
Článek 5
Tímto nařízením se zrušuje Nařízení Jihočeského kraje č. 5/2005, kterým se stanoví úseky silnic na
území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Ing. arch. Robin Schinko v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman kraje

(1) § 41 odst. 4 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
(2) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
příloha č. 7 k vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

6

Věstník Jihočeského kraje, částka 8, rok 2006

12/VPS/2006
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13/VPS/2006
1. Město Veselí nad Lužnicí
zastoupené starostou města Petrem Hynkem
se sídlem: nám. T.G.Masaryka 26, 391081 Veselí nad Lužnicí
IČO: 00252921
kraj: Jihočeský
a
2. Obec Žíšov
zastoupená starostou obce Ing. Janem Dvořákem
se sídlem: Žíšov č.p. 73, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 00667331
kraj: Jihočeský
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších p ředpisů na základě usnesení
Rady města Veselí nad Lužnicí č. 118/03 ze dne 26.3.2003 a na základě usnesení Zastupitelstva obce Žíšov
č. 9/2003 ze dne 15.12. 2003 tuto veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1. Orgány Města Veselí nad Lužnicí budou za Obec Žíšov v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost na úseku přestupků. Rozsah této agendy je dán ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích v platném znění.
2. Orgány Města Veselí nad Lužnicí budou za Obec Žíšov zejména přijímat oznámení
o přestupku, přestupky projednávat, rozhodovat o ochranných opatřeních, rozhodovat o propadnutí věci, ukládat
sankce, ukládat povinnost k náhradě škody, ukládat povinnost k náhradě nákladů řízení, vymáhat pokuty,
vymáhat
náklady řízení, případně činit další úkony, které zákon č. 200/1990
Sb.
o přestupcích v platném znění umožňuje.
3. Výnosy pokut a výnosy nákladů řízení za přestupky projednané orgány Města Veselí nad Lužnicí za
orgány Obce Žíšov budou příjmem Města Veselí nad Lužnicí
4. Orgány Města Veselí nad Lužnicí budou za Obec Žíšov vykonávat přenesenou působnost na úseku
sociálních dávek. Orgány Města Veselí nad Lužnicí budou za Obec Žíšov rozhodovat o těchto dávkách:
podle § 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění,
podle § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění,
podle § 39 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění,
podle § 40 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění,
podle § 41 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění,
podle § 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění,
podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti v platném znění.
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5. Orgány Města Veselí nad Lužnicí budou za Obec Žíšov 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 Veselí nad Lužnicí samo zajistí účelovou dotaci na tyto dávky ze státního rozpočtu.
Orgány Města Veselí nad Lužnicí budou za Obec Žíšov rozhodovat o ustanovení zvláštního příjemce
dávky podle § 102 zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení v platném znění.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. I. této smlouvy se Obec Žíšov zavazuje uhradit Městu Veselí
nad Lužnicí ze svého rozpočtu částku
200 Kč (dvě stě korun) za každou podanou žádost o sociální dávku,
500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního příjemce.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Veselí nad Lužnicí dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Žíšov se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 66c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude p rávní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Podle § 66c odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nelze od této smlouvy jednostranně
odstoupit. 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

Veselí nad Lužnicí a Obec Žíšov a jeden stejnopis Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice
spolu s žádostí o souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
3. Nedílnou p řílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Veselí nad Lužnicí č. 118/03 ze dne
26.3.2003, usnesení Zastupitelstva obce Žíšov č. 5 ze dne 15.12. 2003 a p ravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnop rávní smlouvy.
4. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Veselí nad Lužnicí veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle čl. I této smlouvy.
5. Podle § 66e odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejní obě smluvní strany tuto
smlouvu na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů. Smlouva bude na úředních deskách zveřejněna
bezodkladně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst. 1).

ve Veselí nad Lužnicí dne 3. dubna 2003

v Žíšově dne 15.12.2003

Petr Hynek v.r.

Ing. Jan Dvořák v.r.

starosta Města Veselí nad Lužnicí

starosta Obce Žíšov
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14/VPS/2006
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vitín ze dne 15. prosince 2004 a usnesení Zastupitelstva obce
Ševětín ze dne 30. května 2003 uzavírají dne 20. prosince 2005 níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnop rávní 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 Vitín

Zastoupená starostou obce Mgr. Josefem Klečkou
Adresa: Vitín 75, 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 p ředpisů, bude Obec
Ševětín vykonávat namísto Obce Vitín v jejím správním obvodu p řenesenou působnost svěřenou orgánů m
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 p řestupcích, k jejichž projednávání by byla podle cit. ustanovení přestupkového zákona
věcně a místně příslušná obec Vitín.
2. Na základě této smlouvy bude Obec Ševětín věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Vitín.
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 Vitín ze svého rozpočtu Obci Ševětín na
účet č. 1300124-544/0600, vedený u GE Capital Bank, a. s., České Budějovice p říspěvek 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.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy
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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 ú ředních deskách svých obecních ú řadů. 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 ú řadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden výtisk obdrží Obec Ševětín, jeden výtisk Obec
Vitín a jeden stejnopis veřejnop rávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský ú řad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnop rávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Ševětín a usnesení zastupitelstva Obce Vitín o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu 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 p ři uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.

V Ševětíně dne 20. prosince 2005

Ve Vitíně dne 20. prosince 2005

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

Mgr. Josef Klečka v.r.
starosta obce Vitín
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15/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Boudy č. 7
ze dne 28.12.2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena dne 31. 5. 2004.

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: 00511706
bankovní spojení: 0800
číslo účtu: 0641686399
adresa obecního úřadu: Boudy č. 82, 398 04 Čimelice
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 2. 2006

JUDr. Luboš Průcha v.r.
starosta Města Písek

Drahomíra Uhlířová v.r.
starostka Obce Boudy
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16/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Křenovice č.
1 ze dne 7. 1. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena dne 31. 5. 2004.

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: 00511781
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0642753389/0800
adresa obecního úřadu: 398 43 Bernartice
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 2. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Jan Brčák v.r.
starosta Obce Křenovice
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17/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Oslov č.
10/2005 ze dne 28. 12. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
na projednávání přestupků, která byla uzavřena dne 7. 4. 2004.

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: Oslov 86, 398 35 Oslov
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 2. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Zdeňka Picková v.r.
starostka Obce Oslov
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18/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Slabčice č.
3/2006 ze dne 19. 1. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena dne 7. 4. 2004.

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: 00250112
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Písek
číslo účtu: 642569389/0800
adresa obecního úřadu: 398 47 Slabčice
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 2. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Jaroslav Bouška
starosta Obce Slabčice
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19/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Zvíkovské
Podhradí č. 50/2005 ze dne 9. 12. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní
smlouvě na projednávání přestupků, která byla uzavřena dne 7. 6. 2004.

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: 00511765
bankovní spojení: ČS a. s. Písek
číslo účtu: 640021379/0800
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 2. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

František Blažek v.r.
starosta Obce Zvíkovské Podhradí

17

Věstník Jihočeského kraje, částka 8, rok 2006

20/VPS/2006
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21/VPS/2006
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22/VPS/2006
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 149/06 ze dne 9. 2. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Drhovle č.
7/06
ze
dne
1.
2.
2006
uzavírají
níže
uvedené
smluvní
strany tento
dodatek
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě na projednávání přestupků, která byla uzavřena v roce 2003.

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 Drhovle
zastoupená starostkou Boženou Havlíkovou
IČ: 00249645
bankovní spojení: ČSOB a.s. Poštovní spořitelna
číslo účtu: 110607380/0300
adresa obecního úřadu 397 01 Písek
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Božena Havlíková v.r.
starostka Obce Drhovle
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23/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Kestřany
č.8/2006 ze dne 8.2. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena dne 31. 5. 2004.

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: 00249742
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 5622-271/0100
adresa obecního úřadu: 398 21 Kestřany
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Václav Nosek v.r.
starosta Obce Kestřany
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24/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 149/06 ze dne 9. 2. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Kluky č.
2/2006 ze dne 23. 2. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena 7. 4. 2004.

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

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 22. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Jan Košatka v.r.
starosta Obce Kluky
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25/VPS/2006
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 149/06 ze dne 9. 2. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Podolí I. č.
10/06 ze dne 13. 2. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena 31. 5. 2004.

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

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Miroslav Syrovátka v.r.
starosta Obce Podolí I.
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26/VPS/2006
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 149/06 ze dne 9. 2. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Předotice č.
I/a
ze
dne
21.
2.
2006
zavírají
níže
uvedené
smluvní
strany
tento
dodatek
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě na projednávání přestupků, která byla uzavřena v roce 2003.

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 Předotice
zastoupená starostou Janem Hachem
IČ: 00475289
bankovní spojení: ČS Písek
číslo účtu: 0640018399/0800
adresa obecního úřadu 397 01 Písek
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2006.

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Jan Hach v.r.
starosta Obce Předotice
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27/VPS/2006
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Ražice č.
2/2006 ze dne 23. 2. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena v roce 2003.

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

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 24. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

Jaroslav Němejc v.r.
starosta Obce Ražice
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28/VPS/2006
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 68/06 ze dne 12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Záhoří č.
60/2006 ze dne 9. 2. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena v roce 2003.

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

Ostatní ustanovení této veřejnop rávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 6. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

František Valvoda v.r.
starosta Obce Záhoří
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29/VPS/2006
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 67/06 ze dne12. 1. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce Žďár č. 4/06
ze dne 24. 2. 2006 uzavírají
níže uvedené
smluvní strany
dle § 159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení §
63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I
Smluvní strany
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 Žďár
zastoupená starostou Františkem Koubou
IČ: 00512028
bankovní spojení: ČS Písek
číslo účtu: 640006339/0800
adresa obecního úřadu Žďár 20, 398 11 Protivín
Čl. II
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je provozování elektronické podatelny pro obec Žďár na základě její žádosti
dle ustanovení § 37 odst. 1 správního řádu.

Čl. III
Pravidla pro elektronická podání
1. Adresa elektronické podatelny je zdar@ mupisek.cz.
2.

Pro elektronická podání zaslaná na tuto adresu platí pravidla shodná s pravidly p ro elektronická
podání zaslaná elektronické podatelně Městského úřadu Písek, která jsou zveřejněna na internetových
stránkách Městského úřadu Písek.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2006.
2. Tuto veřejnop rávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
3.

Dohodou obou stran může být účinnost této veřejnoprávní smlouvy prodloužena.
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Čl. V.
Způsob úhrady nákladů
1.
Za každou přijatou a odeslanou zprávu se obec Žďár zavazuje uhradit městu Písek paušální
částku 20,- Kč a náklady na vytištění zprávy ve výši 2,- Kč za každou vytištěnou stránku formátu A4.
2.
Vyúčtování úhrady nákladů p rovede 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.
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.
3.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřad ů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím p ředmětu.
4.
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 úř ad
spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 6. 3. 2006

JUDr. Luboš Průša v.r.
starosta Města Písek

František Kouba v.r.
starosta Obce Žďár
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30/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC BUZICE
kraj Jihočeský, IČ 47256869
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Václavem Maňhalem a místostarostkou paní Miloslavou Mašátovou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Buzice č 4/7/2006 ze dne 15.6.2006 tuto veřejnop rávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Buzice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního sp rávního úřadu v rozsahu svěřeném obci Buzice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon p řenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Buzice zavazuje uhradit ročně
městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.9. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530505.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude p rávní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.8.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na
úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně up ravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 21.7.2006

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Václav Maňhal v.r.
starosta obce Buzice
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31/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC MAČKOV
kraj Jihočeský, IČ 00667684
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Josefem Zachem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Mačkov č. 3 ze dne 26.5.2006 tuto veřejnop rávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský ú řad Blatná bude za obec Mačkov v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Mačkov ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Mačkov zavazuje uhradit ročně
městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 30.6. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530517.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude p rávní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.6.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na
úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně up ravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 31.5.2006

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Josef Zach v.r.
starosta obce Mačkov
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32/VPS/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 250996,
zastoupené starostou města panem ing. Jiřím Mikešem
a
OBEC PŘEDMÍŘ
kraj Jihočeský, IČ 00228699
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Karlem Palivcem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o
obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.253/05 ze dne 10.10.2005 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Předmíř č. 15/2006 ze dne 5.6.2006 tuto veřejnop rávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Předmíř v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Předmíř ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle ust. čl. I. této smlouvy se obec Předmíř zavazuje uhradit ročně
městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 1200 Kč splatnou do 31.7. běžného roku na číslo účtu:
4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530519.
2. Veškeré výdaje a příjmy Městského úřadu Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle ust.§ 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude p rávní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.7.2006 do 31.12.2006.
čl. IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž k platnosti takové
dohody je nezbytný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
2. Po dobu platnosti této smlouvy povede Městský úřad Blatná veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem svěřené přenesené působnosti podle čl. I této smlouvy.
3. Obě smluvní strany tuto smlouvu zveřejní neprodleně poté, co byla uzavřena (čl. III. odst.1), na
úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů.
4. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně up ravena v této smlouvě, upravuje zákon o obcích
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V Blatné dne 12.6.2006

ing. Jiří Mikeš v.r.
starosta města Blatná

Karel Palivec v.r.
starosta obce Předmíř
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33/VPS/2006
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34/VPS/2006
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35/VPS/2006
Veřejnoprávní smlouva.
Na základě usnesení Rady města Chýnova ze dne 06.06.2006, bod č.1 odst.e/, a usnesení Zastupitelstva
obce Dlouhá Lhota.
ze dne 30.05.2006 zápis č . 5 z jednání zastupitelstva obce uzavírají dne 07.06.2006
níže uvedené smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu:
Čl.: I
Smluvní strany
1. Město Chýnov
zastoupené starostou města Mgr.Pavlem Eybertem
IČO: 00252387
DIČ: nepřiděleno
bankovní spojení: KB Tábor
číslo účtu: 2521 – 301/0100
adresa městského úřadu: Chýnov, Gab rielovo náměstí 7, 39155 Chýnov
kraj Jihočeský
2. Obec Dlouhá Lhota
zastoupená starostou obce Pavlem Malátem
IČO : 00512567
DIČ: nepřiděleno
bankoví spojení : Česká spořitelna pobočka Tábor
číslo účtu: 0701407399/0800
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dlouhá Lhota čp.55, 391 55 Chýnov
kraj Jihočeský
Čl.: II

Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude Komise
k projednávání přestupků Města Chýnova, na místo orgánů obce Dlouhá Lhota vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejich 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 Dlouhá Lhota zavazuje uhradit Městu
Chýnovu ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý oznámený přestupek k p rojednání.
Vyúčtování úhrady nákladů provede Město Chýnov 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 neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského ú řadu. Od
smlouvy nelze v souladu s ust.§ 66 c/ odst.3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského ú řadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnop rávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na ú ředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Chýnov zašle smlouvu krajskému ú řadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na ú ředních deskách svých obecních úřad ů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Dlouhá Lhota a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uveřejněním veřejnop rávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Chýnova č.1 bod.e/ ze dne 06.06.2006 a
pravomocné rozhodnutí krajského ú řadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnop rávní smlouvy.

V Chýnově dne 07.06.2006

V Dlouhé Lhotě dne 07.06.2006

Mgr.Pavel Eybert v.r.
Starosta Města Chýnova

Pavel Malát v.r.
starosta obce Dlouhá Lhota
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36/VPS/2006
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Netolice ze dne 29.března 2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Malovice ze dne 9.března 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Netolice zastoupené starostou města panem Oldřichem Petráškem, se sídlem Mírové
náměstí 208, 384 11 Netolice, IČO 205601.
2. Obec Malovice, zastoupená starostou obce panem Miloslavem Kavanem, se sídlem Malovice 5,
IČO 205571, dále jen „obec“
ČI. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s ust. § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Netolice (dále MÚ Netolice) namísto orgánů obce vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jichž
skutková podstata je vymezena ust. § 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový
zákon) ve znění pozdějších předpisů. MÚ Netolice bude rozhodovat v přestupkovém řízení ve
všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení přestupkového zákona
věcně a místně příslušná obec.
2. Na základě této smlouvy bude MÚ Netolice věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce.
3. Výnos pokut a správních poplatků uložených MÚ Netolice v těchto řízeních při plnění této smlouvy
je příjmem rozpočtu města Netolice.
.
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu městu Netolice na jeho účet č. 925-281/0100 vedený u Komerční banky a. s. Prachatice
příspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
2. Vyúčtování bude provádět město Netolice k 31.12. daného roku. Obec se zavazuje uhradit fakturu
do lhůty splatnosti.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s
jejím uzavřením nabude právní moci.
3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí
2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy MÚ Netolice. MÚ Netolice vede po dobu platností
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden
stejnopis město Netolice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce, usnesení Rady města Netolice a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy.
5. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.
6. Dnem uzavření této smlouvy podle čl. IV. odst. 3 zrušuje se Dohoda o zabezpečení výkonu
přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy mezi městem Netolice a obcí ze dne 2.1.1997.

V Netolicích dne 14. dubna 2006

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města Netolice

Miloslav Kavan v.r.
starosta obce Malovice
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