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Obsah:

Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi:
12/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Březnice na úseku přestupkové agendy
a na úseku sociálních dávek
13/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Černýšovice na úseku přestupkové agendy
a na úseku sociálních dávek
14/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Dobronice u Bechyně na úseku přestupkové
agendy a na úseku sociálních dávek
15/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Haškovcova Lhota na úseku přestupkové
agendy a na úseku sociálních dávek
16/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Hodětín na úseku přestupkové agendy
a na úseku sociálních dávek
17/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Hodonice na úseku přestupkové agendy
a na úseku sociálních dávek
18/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Radětice na úseku přestupkové agendy
a na úseku sociálních dávek
19/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Rataje na úseku přestupkové agendy
a na úseku sociálních dávek
20/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Sudoměřice u Bechyně na úseku
přestupkové agendy a na úseku sociálních dávek
21/VPS/2007 VPS mezi Městem Bechyně a Obcí Záhoří na úseku přestupkové agendy
a na úseku sociálních dávek
22/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lom na úseku přestupkové agendy
23/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Lom na úseku pozemních komunikací
24/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Předmíř na úseku přestupkové agendy
25/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Tchořovice na úseku pozemních komunikací
26/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Myštice na úseku přestupkové agendy
27/VPS/2007 VPS mezi Statutárním městem České Budějovice a Obcí Dívčice na úseku
přestupkové agendy
28/VPS/2007 VPS mezi Statutárním městem České Budějovice a Obcí Nová Ves na úseku
přestupkové agendy
29/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Bohdalovice na úseku přestupkové
agendy
30/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Kájov na úseku přestupkové agendy
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31/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Přísečná na úseku přestupkové
agendy
32/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Zlatá Koruna na úseku přestupkové
agendy
33/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Zubčice na úseku přestupkové
agendy
34/VPS/2007 VPS mezi Městem Chýnov a Obcí Radenín na úseku přestupkové agendy
35/VPS/2007 VPS mezi Městem Písek a Obcí Drhovle na úseku přestupkové agendy
36/VPS/2007 VPS mezi Městem Písek a Obcí Kestřany na úseku přestupkové agendy
37/VPS/2007 VPS mezi Městem Písek a Obcí Kluky na úseku přestupkové agendy
38/VPS/2007 VPS mezi Městem Písek a Obcí Ražice na úseku přestupkové agendy
39/VPS/2007 VPS mezi Městem Písek a Obcí Slabčice na úseku přestupkové agendy
40/VPS/2007 VPS mezi Městem Písek a Obcí Záhoří na úseku přestupkové agendy
41/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Balkova Lhota na úseku přestupkové agendy
42/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Dražice na úseku přestupkové agendy
43/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Dražičky na úseku přestupkové agendy
44/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Chotoviny na úseku přestupkové agendy
45/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Choustník na úseku přestupkové agendy
46/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Jistebnice na úseku přestupkové agendy
47/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Mlýny na úseku přestupkové agendy
48/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Nadějkov na úseku přestupkové agendy
49/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Nasavrky na úseku přestupkové agendy
50/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Nemyšl na úseku přestupkové agendy
51/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Pohnání na úseku přestupkové agendy
52/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Radimovice u Želče na úseku přestupkové
agendy
53/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Ratibořské Hory na úseku přestupkové agendy
54/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Řepeč na úseku přestupkové agendy
55/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Stádlec na úseku přestupkové agendy
56/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Sudoměřice u Tábora na úseku přestupkové
agendy
57/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Svrabov na úseku přestupkové agendy
58/VPS/2007 VPS mezi Městem Tábor a Obcí Zadní Střítež na úseku přestupkové agendy
59/VPS/2007 VPS mezi Městem Vyšší Brod a Obcí Malšín na úseku přestupkové agendy
60/VPS/2007 VPS mezi Městem Vyšší Brod a Obcí Přední Výtoň na úseku přestupkové
agendy
61/VPS/2007 VPS mezi Městem Vyšší Brod a Městem Rožmberk nad Vltavou na úseku
přestupkové agendy
62/VPS/2007 VPS mezi Městem Blatná a Obcí Myštice na úseku pozemních komunikací
63/VPS/2007 VPS mezi Městem Český Krumlov a Obcí Chlumec na úseku přestupkové
agendy
64/VPS/2007 VPS mezi Městem Písek a Obcí Předotice na úseku přestupkové agendy
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12/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC BŘEZNICE
kraj Jihočeský, IČO 00252131,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostkou obce paní Danielou Valentovou
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení
Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva Obce Březnice ze dne
27. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy

1. Orgány Města Bechyně budou za Obec Březnice 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 Bechyně budou za Obec Březnice 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 Bechyně za
orgány Obce Březnice budou příjmem Města Bechyně.
4. Orgány Města Bechyně budou za Obec Březnice 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 Březnice zavazuje uhradit Městu
Bechyni ze svého rozpočtu částku
- 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního příjemce
dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
Obec Březnice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních
stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je neplatná.
Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení výpovědi zašle
odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Březnice do 1 měsíce od ukončení smlouvy všechny
spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Daniela Valentová v.r.
starostka Obce Březnice
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13/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC ČERNÝŠOVICE
kraj Jihočeský, IČO 00512559,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Františkem Hosprem
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Černýšovice ze dne 29. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Černýšovice 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 Bechyně budou za Obec Černýšovice 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 Bechyně
za orgány Obce Černýšovice budou příjmem Města Bechyně.
4.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Černýšovice 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 Černýšovice zavazuje
uhradit Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku
- 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Černýšovice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1.
Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

čl. IV.
Společná ustanovení
1.
Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena
dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být
písemná, jinak je neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno
písemné vyhotovení výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích.
2.
V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města
Bechyně všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na
vyúčtování nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3.
Orgány Města Bechyně předají Obci Černýšovice do 1 měsíce od ukončení smlouvy
všechny spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5.
Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta města Bechyně

František Hospr v.r.
starosta Obce Černýšovice
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14/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC DOBRONICE U BECHYNĚ
kraj Jihočeský, IČO 00512575,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Jiřím Kodadem
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Dobronice u Bechyně ze dne 14. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Dobronice u Bechyně 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 Bechyně budou za Obec Dobronice u Bechyně 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 Bechyně
za orgány Obce Dobronice u Bechyně budou příjmem Města Bechyně.
4.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Dobronice u Bechyně 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 Dobronice u Bechyně
zavazuje uhradit Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku
- 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Dobronice u Bechyně se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Dobronice u Bechyně do 1 měsíce od ukončení
smlouvy všechny spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního
příjemce dávky v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Jiří Kodad v.r.
starosta Obce Dobronice u Bechyně
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15/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC HAŠKOVCOVA LHOTA
kraj Jihočeský, IČO 00512613,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Františkem Doudou
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Haškovcova Lhota ze dne 27. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1. Orgány Města Bechyně budou za Obec Haškovcovu Lhotu 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 Bechyně budou za Obec Haškovcovu Lhotu 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 Bechyně za
orgány Obce Haškovcova Lhota budou příjmem Města Bechyně.
4. Orgány Města Bechyně budou za Obec Haškovcovu Lhotu 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 Haškovcova Lhota
zavazuje uhradit Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku
- 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Haškovcova Lhota se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Haškovcova Lhota do 1 měsíce od ukončení smlouvy
všechny spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

František Douda v.r.
starosta Obce Haškovcova Lhota
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16/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC HODĚTÍN
kraj Jihočeský, IČO 00512630,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Janem Rypáčkem
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Hodětín ze dne 22. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1. Orgány Města Bechyně budou za Obec Hodětín 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 Bechyně budou za Obec Hodětín 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 Bechyně
za orgány Obce Hodětín budou příjmem Města Bechyně.
4. Orgány Města Bechyně budou za Obec Hodětín 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 Hodětín zavazuje uhradit
Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku
- 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Hodětín se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Hodětín do 1 měsíce od ukončení smlouvy všechny
spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Jan Rypáček v.r.
starosta Obce Hodětín
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17/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC HODONICE
kraj Jihočeský, IČO 00512621,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Josefem Tomkem
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Hodonice ze dne 16. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1. Orgány Města Bechyně budou za Obec Hodonice 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 Bechyně budou za Obec Hodonice 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 Bechyně za
orgány Obce Hodonice budou příjmem Města Bechyně.
4. Orgány Města Bechyně budou za Obec Hodonice 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 Hodonice zavazuje
uhradit Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený
přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Hodonice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Hodonice do 1 měsíce od ukončení smlouvy všechny
spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Josef Tomek v.r.
starosta Obce Hodonice
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18/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC RADĚTICE
kraj Jihočeský, IČO 00252743,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Ing. Josefem Svobodou
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Radětice ze dne 20. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1. Orgány Města Bechyně budou za Obec Radětice 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 Bechyně budou za Obec Radětice 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 Bechyně za
orgány Obce Radětice budou příjmem Města Bechyně.
4. Orgány Města Bechyně budou za Obec Radětice 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 Radětice zavazuje uhradit
Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku
- 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Radětice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Radětice do 1 měsíce od ukončení smlouvy všechny
spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Ing. Josef Svoboda v.r.
starosta Obce Radětice
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18/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC RADĚTICE
kraj Jihočeský, IČO 00252743,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Ing. Josefem Svobodou
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Radětice ze dne 20. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Radětice 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 Bechyně budou za Obec Radětice 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 Bechyně
za orgány Obce Radětice budou příjmem Města Bechyně.
4.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Radětice 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 Radětice zavazuje
uhradit Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku500 Kč (pět set korun) za každý oznámený
přestupek, 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení
zvláštního příjemce dávky.
2.
Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené
kalendářní pololetí. Obec Radětice se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1.
Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Radětice do 1 měsíce od ukončení smlouvy všechny
spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Ing. Josef Svoboda v.r.
starosta Obce Radětice
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20/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ
kraj Jihočeský, IČO 00252964,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostou obce panem Stanislavem Houdkem
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Sudoměřice u Bechyně ze dne 21. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Sudoměřice u Bechyně 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 Bechyně budou za Obec Sudoměřice u Bechyně 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 Bechyně
za orgány Obce Sudoměřice u Bechyně budou příjmem Města Bechyně.
4.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Sudoměřice u Bechyně 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 Sudoměřice
u Bechyně zavazuje uhradit Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku 500 Kč (pět set korun) za
každý oznámený přestupek,100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení
o ustanovení zvláštního příjemce dávky.
2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Sudoměřice u Bechyně se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
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čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Sudoměřice u Bechyně do 1 měsíce od ukončení
smlouvy všechny spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního
příjemce dávky v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Stanislav Houdek v.r.
starosta Obce Sudoměřice u Bechyně
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21/VPS/2007
MĚSTO BECHYNĚ
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, kraj Jihočeský, IČO 00252069,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupené starostou města panem Jaroslavem Matějkou
a
OBEC ZÁHOŘÍ
kraj Jihočeský, IČO 00667285,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor,
zastoupená starostkou obce paní Zdeňka Prášková,
uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě
usnesení Rady Města Bechyně ze dne 17. ledna 2007 a na základě usnesení Zastupitelstva
Obce Záhoří ze dne 28. prosince 2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Záhoří 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 Bechyně budou za Obec Záhoří 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 Bechyně
za orgány Obce Záhoří budou příjmem Města Bechyně.
4.
Orgány Města Bechyně budou za Obec Záhoří 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 Záhoří zavazuje
uhradit Městu Bechyni ze svého rozpočtu částku
- 500 Kč (pět set korun) za každý oznámený přestupek,
- 100 Kč (jedno sto korun) za každé pravomocně skončené řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky.
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2. Vyúčtování úhrady provede Město Bechyně dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí. Obec Záhoří se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
čl. IV.
Společná ustanovení
1. Od této smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Tato smlouva může být zrušena dohodou
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpověď musí být písemná, jinak je
neplatná. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Jedno písemné vyhotovení
výpovědi zašle odstupující na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích.
2. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí dokončí orgány Města Bechyně
všechna správní řízení zahájená přede dnem skončení veřejnoprávní smlouvy. Na vyúčtování
nákladů v těchto případech se vztahuje ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Orgány Města Bechyně předají Obci Záhoří do 1 měsíce od ukončení smlouvy všechny
spisové materiály k oznámením o přestupku a k ustanovení zvláštního příjemce dávky
v případech, kdy správní řízení nebylo ještě zahájeno.
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.
5. Po dobu platnosti této smlouvy povede Město Bechyně veškerou spisovou dokumentaci
související s výkonem činností podle čl. I této smlouvy. U skončených případů zajistí jejich
archivaci.

v Bechyni dne 18. ledna 2007

Jaroslav Matějka v.r.
starosta Města Bechyně

Zdeňka Prášková v.r.
starostka Obce Záhoří
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22/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-16/2006

VÝKONU

PŘENESENÉ

PŮSOBNOSTI

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC LOM
kraj Jihočeský, IČO 00667676
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Jaroslavem Batystou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lom č. 3 ze dne 7.12.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Lom, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Lom, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Lom nebo jsou dány důvody
pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Lom uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3
přestupkového zákona.
2.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Lom nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Lom – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Lom orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Lom přenesenou působnost v oblasti
řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Lom k jejich řešení vyplývá
z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů,
a příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1.
Obec Lom se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona

22

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2007

e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1.
Obec Lom se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2.
Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3.
Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1.
Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením nebude
právní moci.
2.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1.
Město Blatná a Obec Lom jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na
vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2.
Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno
rovněž informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Lom doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

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

V Blatné dne 30.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Jaroslav Batysta v.r.
starosta Obce Lom
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23/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-15/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC LOM
kraj Jihočeský, IČ 00667676
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Batystou
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06. ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lom č .4 ze dne 7.12.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Lom v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Lom ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Lom zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530515.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III

Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Lom jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Lom i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích
a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 30.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Jaroslav Batysta v.r.
starosta Obce Lom
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24/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-19/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC PŘEDMÍŘ
kraj Jihočeský, IČO 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. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Předmíř č. 46/2006 ze dne 27.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1. Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Předmíř, jako orgánu
vykonávající přenesenou působnost v Obci Předmíř, svěřeno projednávání přestupků proti
pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku,
jakož i přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
předpisů o provozu na pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a
lázeňských míst, v případě, že ke spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu
Obce Předmíř nebo jsou dány důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem
Předmíř uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Předmíř nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené
působnosti svěřený Obecnímu úřadu Předmíř – řešení přestupků, podrobně popsaných
v předchozím odstavci, zajistí pro Obecní úřad Předmíř orgány Města Blatná, včetně vymáhání
pokut a nákladů řízení, popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Předmíř přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Předmíř k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů,
a příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Předmíř se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený
přestupkový spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
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e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Předmíř se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením
nebude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a Obec Předmíř jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je
nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno
rovněž informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Předmíř doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

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

V Blatné dne 7.2. 2007
Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Karel Palivec v.r.
starosta Obce Předmíř
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25/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.: SH-22/2006

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC TCHOŘOVICE
kraj Jihočeský, IČ 00667871
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Josefem Končelíkem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Tchořovice č.13 ze dne 28.10.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Tchořovice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou
působnost silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Tchořovice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až
c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Tchořovice zavazuje
uhradit měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne
příslušného měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530522.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV

Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Tchořovice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno město
Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Tchořovice i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích
a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 29.12. 2006

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Josef Končelík v.r.
starosta Obce Tchořovice
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26/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-18/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC MYŠTICE
kraj Jihočeský, IČO 00251542
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Tomášem Koželuhem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva obce Myštice č. 3/2006 ze dne 8.12.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Myštice, jako orgánu vykonávající
přenesenou působnost v Obci Myštice, svěřeno projednávání přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních předpisů o provozu na
pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke
spáchání výše uvedených přestupků došlo v územním obvodu Obce Myštice nebo jsou dány
důvody pro projednání těchto přestupků Obecním úřadem Myštice uvedené v ustanovení § 55 odst.
2 a 3 přestupkového zákona.
2.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Myštice nemá v současné době možnost řádně zajistit
výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon přenesené působnosti
svěřený Obecnímu úřadu Myštice – řešení přestupků, podrobně popsaných v předchozím odstavci,
zajistí pro Obecní úřad Myštice orgány Města Blatná, včetně vymáhání pokut a nákladů řízení,
popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Myštice přenesenou působnost
v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu Myštice k jejich řešení
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp. z ustanovení jiných právních předpisů,
a příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového zákona.
čl. III
Úhrada nákladů
1. Obec Myštice se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle čl. II této
smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený přestupkový
spis.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními stranami
považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového
zákona
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d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového
zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1. Obec Myštice se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti, paušální
částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě jednotlivých faktur
vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2. Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I
zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3. Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní pololetí.

1.

2.

čl. V
Doba trvání smlouvy
Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s uzavřením
nebude právní moci.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI

Zánik smlouvy
1.

2.

Město Blatná a Obec Myštice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je
nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je nutno
rovněž informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.

čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že přestupkové
spisy Obecního úřadu Myštice doručené orgánům Města Blatná před zánikem smlouvy, vyřeší orgány
Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

1.
2.
3.
4.

5.

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

V Blatné dne 8.2. 2007
Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Tomáš Koželuh v.r.
starosta Obce Myštice
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27/VPS/2007
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dívčice č. 5 ze dne 11. 12. 2006 a usnesení Rady města České
Budějovice č. 1172 ze dne 20. 12. 2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu č. 35/4/2006:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Dívčice
zastoupená starostkou obce, paní Miladou POKORNOU
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Dívčice, Dívčice 41, PSČ 373 48,
Jihočeský kraj, IČ: 00244775,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
zastoupené primátorem města, panem Mgr. Jurajem THOMOU
adresa magistrátu města: Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II, 1,2
370 92 České Budějovice, Jihočeský kraj,
IČ: 00244732

II.
SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů,
budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Dívčice přenesenou
působnost v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,
takto: vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších zákonů, včetně přijetí oznámení, projednání přestupku, uložení
sankcí a jejich vymáhání.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány pro
správní obvod obce Dívčice.
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 Dívčice ze svého rozpočtu městu České
Budějovice na jeho účet č. 1491110064/0400 vedený u Živnostenské banky, a. s. České Budějovice,
příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. kalendářního roku.
IV.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1)
2)

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.
Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba
činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
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V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1)

2)
3)
4)

5)

6)

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

V Českých Budějovicích dne 3.1.2007

Milada Pokorná v.r.
starostka Obce Dívčice

Mgr. Juraj Thoma v.r.
primátor Statutárního města České Budějovice
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28/VPS/2007
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves č. 10 ze dne 11. 12. 2006 a usnesení Rady města
České Budějovice č. 1172 ze dne 20. 12. 2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu č. 34/3/2006:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Nová Ves
zastoupená starostou obce, panem Ing. Vladimírem Skořepou
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Nová Ves, Hůrka 130, PSČ 373 15 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00581810,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
zastoupené primátorem města, panem Mgr. Jurajem THOMOU
adresa magistrátu města : Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II, 1,2 370 92 České Budějovice, Jihočeský kraj,
IČ: 00244732

II.
SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
zákonů, budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Nová
Ves přenesenou působnost v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů, takto: vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších zákonů, včetně přijetí oznámení,
projednání přestupku, uložení sankcí a jejich vymáhání.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány
pro správní obvod obce Nová Ves.
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 Nová Ves ze svého rozpočtu městu
České Budějovice na jeho účet č. 1491110064/0400 vedený u Živnostenské banky, a. s. České
Budějovice, příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý vyřízený
přestupek.
Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1. kalendářního roku.
IV.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1)

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2) Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba
činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
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V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1) Obec Nová Ves 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 Nová
Ves, 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 Nová Ves, 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 3.1.2007

Ing. Vladimír Skořepa v.r.
starosta Obce Nová Ves

Mgr. Juraj Thoma v.r.
primátor Statutárního města České Budějovice
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29/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Bohdalovice uzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Bohdalovice
zastoupená starostou obce: Ing. Jaroslavem Kočířem
IČO: 00475785
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 4820-241/0100
adresa obecního úřadu: Bohdalovice 33, 382 11 Bohdalovice
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 Bohdalovice 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
Bohdalovice
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Bohdalovice.
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 Bohdalovice zavazuje uhradit
ze svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku a poplatek za kompletní
vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,b)
u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,c)
u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
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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 Bohdalovice souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Bohdalovice 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
Bohdalovice, 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 Bohdalovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově dne: 3.1.2007
V Bohdalovicích dne: 13.12.2006

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

Ing. Jaroslav Kočíř v.r.
starosta Obce Bohdalovice
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30/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Kájov uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Kájov
zastoupená starostou obce: Miroslavem Červem
IČO: 00245933
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 3422241/0100
adresa obecního úřadu: Kájov 100, 382 21 Kájov
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 Kájov 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 Kájov
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Kájov.
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 Kájov zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku a poplatek za kompletní
vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
b)
c)

u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku 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 Kájov souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Zúčastněné strany si sjednávají výpovědní lhůtu v trvání 3 měsíců. Výpovědní lhůta počne
běžet prvním dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně..
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Kájov 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
Kájov, 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 Kájov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově dne: 9.1.2007
V Kájově dne: 28.12.2006

Miroslav Červ v.r.
starosta Obce Kájov

Ing. Luboš Jedlička v.r.
starosta Města Český Krumlov
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31/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Přísečná uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Přísečná
zastoupená starostou obce Miroslavem Schwarzem
IČO: 00246107
bankovní spojení:
ČSOB Český Krumlov
číslo účtu: 158156021/03000
adresa obecního úřadu: Přísečná 19, 381 01 Český Krumlov
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 Přísečná 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 Přísečná
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Přísečná.
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 Přísečná zavazuje uhradit
ze svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku a poplatek za kompletní
vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
b)
c)

u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku 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 Přísečná souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Přísečná 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
Přísečná, 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 Přísečná a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově dne: 3.1.2007
V Přísečné dne: 19.12.2006

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

Miroslav Schwarz v.r.
starosta Obce Přísečná
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32/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Zlatá Koruna uzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města:
IČ:
00245836
bankovní spojení:
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Zlatá Koruna
zastoupená starostou obce: Milanem Štindlem
IČO: 00246212
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 3027241/ 0100
adresa obecního úřadu: Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov
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 Zlatá Koruna 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 Zlatá
Koruna
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Zlatá Koruna.
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 Zlatá Koruna zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku a poplatek za kompletní
vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
b)
c)

u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku 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 Zlatá Koruna souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Zlatá Koruna 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
Zlatá Koruna, 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 Zlatá Koruna a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
V Českém Krumlově dne: 3.1.2007
Ve Zlaté Koruně dne: 21.12.2006

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

Milan Štindl v.r.
starosta Obce Zlatá Koruna
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33/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Zubčice uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města: Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Zubčice
zastoupená starostou obce: Františkem Ondřichem
IČO: 00246221
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 5620-241/0100
adresa obecního úřadu: Zubčice 3, 382 32 Velešín
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 Zubčice 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
Zubčice
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Zubčice.
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 Zubčice zavazuje uhradit
ze svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku a poplatek za kompletní
vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
b)
c)

u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu....................................................................................... Kč 1000,-
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Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku 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 Zubčice souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u
Městského úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Zubčice 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
Zubčice, 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 Zubčice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Českém Krumlově dne: 3.1.2007
V Zubčicích dne: 13.12.2006

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

František Ondřich v.r.
starosta Obce Zubčice
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34/VPS/2007
Na základě usnesení Rady města Chýnova ze dne 12.12.2006, bod č.AD.1. písm.b), a usnesení
Zastupitelstva obce Radenín ze dne 28.11.2006 z prvního jednání zastupitelstva obce uzavírají dne
01.01.2007 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, Gabrielovo náměstí 7, 39155 Chýnov
kraj Jihočeský
2. Obec Radenín
zastoupená starostou obce Jaroslavem Krausem
IČO : 00252735
DIČ: CZ 00252735
bankoví spojení : Komerční banka Tábor
číslo účtu: 2927 – 301/0100
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Radenín čp.61, 391 20 Radenín
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 Radenín 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 Radenín zavazuje uhradit Městu
Chýnovu ze svého rozpočtu částku 500,- Kč za každý oznámený přestupek k projednání.
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.
Čl.: IV
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu. Od
smlouvy nelze v souladu s ust.§ 66 c/ odst.3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
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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 Chýnov 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
Radenín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uveřejněním veřejnoprávní smlouvy.
7. Nedílnou přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Chýnova ze dne 12.12.2006
číslo A 3/3 2006 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Chýnově dne 05.01.2007

Mgr.Pavel Eybert v.r.
starosta Města Chýnova

V Radeníně 05.01.2007

Jaroslav Kraus v.r.
starosta Obce Radenín
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35/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 34/07 ze dne 11. 1. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Drhovle č. 2/2007 ze dne 7. 2. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Drhovle
zastoupená starostkou Boženou Havlíkovou
IČ: 00249645
bankovní spojení: ČSOB Písek
číslo účtu: 110607380/0300
adresa obecního: úřadu 397 01 Písek

Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1.

2.

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

1.
2.

3.

4.

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

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský
úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 7. 2. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Božena Havlíková v.r.
starostka Obce Drhovle
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36/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 864/06 ze dne 14. 12. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Kestřany č. 6/2007 ze dne 31. 1. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
3. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
4. Obec Kestřany
zastoupená starostou Lubomírem Málkem
IČ: 00249742
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 5622-271/0100
adresa obecního úřadu 398 21 Kestřany
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1.

2.

Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst. 1
zákona o obcích 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.
Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání přestupku
rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu Písek.
Čl. III
Doba trvání smlouvy

1.
2.

3.

4.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
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Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1.
2.

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

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 úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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 úřad spolu
se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 16. 2. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Lubomír Málek v.r.
starosta Obce Kestřany
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37/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 864/06 ze dne 14. 12. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Kluky č. 11/2006 ze dne 28. 12. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Kluky
zastoupená starostou Janem Košatkou
IČ: 00249751
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 5825-271/0100
adresa obecního úřadu 398 19 Kluky
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst. 1
zákona o obcích bude pro obec 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.
Čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění výkonu
uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních stran
ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
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Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1.
2.

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

1.
2.

3.
4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský
úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 25. 1. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Jan Košatka v.r.
starosta Obce Kluky
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38/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 864/06 ze dne 14. 12. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Ražice č. 01/07 ze dne 17. 1. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1.

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

2.

Obec Ražice
zastoupená starostou Jaroslavem Němejcem
IČ: 00250074
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 5323271/0100
adresa obecního úřadu 398 22 Ražice
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti

1.

2.

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

1.
2.

3.

4.

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

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní text této smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Písek zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský
úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 16. 2. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta města Písku

Jaroslav Němejc v.r.
starosta obce Ražice
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39/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 864/06 ze dne 14. 12. 2006 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Slabčice č. 86/2006 ze dne 21. 12. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení §
63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích),
tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Slabčice
zastoupená starostou Jaroslavem Bouškou
IČ: 00250112
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Písek
číslo účtu: 642569389/0800
adresa obecního úřadu 398 43 Bernartice
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona o obcích bude pro obec 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.
Čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
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Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. 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. 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
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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 úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 25. 1. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Jaroslav Bouška v.r.
starosta Obce Slabčice
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40/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 34/07 ze dne 11. 1. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Záhoří č. 33/2007 ze dne 1. 2. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Záhoří
zastoupená starostou Františkem Valvodou
IČ: 00250244
bankovní spojení: ČS a.s. Písek
číslo účtu: 0641382379/0800
adresa obecního úřadu: Záhoří 3, 398 18 Záhoří

Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona o obcích bude pro obec Záhoří 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.
Čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
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Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Záhoří 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. 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
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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 úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 16. 2. 2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

František Valvoda v.r.
starosta Obce Záhoří
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62/VPS/2007
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČ 00250996,
zastoupené starostou města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC MYŠTICE
kraj Jihočeský, IČ 00251542
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou obce panem Tomášem Koželuhem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č.234/06 ze dne 9.10..2006 a na základě
usnesení Zastupitelstva Myštice č.3/2006 ze dne 8.12.2006 tuto veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
Městský úřad Blatná bude za obec Myštice v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost
silničního správního úřadu v rozsahu svěřeném obci Myštice ust. § 40 odst. 5 písm.a) až c) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
čl. II
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy se obec Myštice zavazuje uhradit
měsíčně městu Blatná ze svého rozpočtu paušální částku 100 Kč splatnou do 15. dne příslušného
měsíce na číslo účtu: 4198900247/0100 , variabilní symbol: 2530518.
2. Veškeré výdaje a příjmy města Blatná spojené s výkonem přenesené působnosti dle čl. I zůstávají
výdaji a příjmy města Blatná.
čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Dle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen KÚ JčK) o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2007.
čl. IV
Ukončení smlouvy
1. Město Blatná a obec Myštice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po dni
doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení výpovědi je strana, která podává
výpověď, povinna současně zaslat na vědomí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je povinno
město Blatná současně informovat odbor legislativy a vnitřních věcí KÚ JčK.
3. Pro případ ukončení smlouvy dohodou či výpovědí se smluvní strany výslovně dohodly, že správní
řízení, týkající se předmětu smlouvy dle čl. I, zahájená Městským úřadem Blatná před ukončením
smlouvy, dokončí Městský úřad Blatná za podmínek stanovených v čl. I. a II. této smlouvy.
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čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž
k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení KÚ JčK.
2. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž obec Myštice i město Blatná obdrží po
jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle město Blatná společně se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy KÚ JčK.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí KÚ JčK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením, nabude právní moci.
6. Ostatní ustanovení, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí zákonem o obcích
a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blatné dne 8.2. 2007

Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

Tomáš Koželuh v.r.
starosta Obce Myštice
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63/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva obce Chlumec uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města:Ing. Lubošem Jedličkou
IČ:
00245836
bankovní spojení:Komerční banka Český Krumlov
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Chlumec
zastoupená starostou obce: Ing. Petrem Bürgerem
IČO: 00665673
bankovní spojení:
Komerční banka Český Krumlov
číslo účtu: 15220241/0100
adresa obecního úřadu: Chlumec 10, 382 32 Chlumec
kraj Jihočeský
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Chlumec zavazuje uhradit
ze svého rozpočtu :
Paušální poplatek 300,- Kč za každé zaslané oznámení o přestupku a poplatek za kompletní
vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
b)

u přestupku vyřízeného v příkazním řízení............................... Kč 400,u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku.................................................................. Kč 800,-
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c)

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

Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše
uvedené částky za kompletní vyřízení přestupku zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci
rozhodnutí ve věci projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15
dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Chlumec souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu
v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Chlumec předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov
vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle
čl. II této smlouvy.
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
Chlumec, 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 Chlumec a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově dne: 16.2.2007
V Chlumci dne: 27.12.2006

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

Ing. Petr Bürger v.r.
starosta Obce Chlumec
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64/VPS/2007
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Písku č. 34/07 ze dne 11. 1. 2007 a rozhodnutí zastupitelstva obce
Předotice č. I/h ze dne 15. 12. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 63
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Písek
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Sládkem
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
1.
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Předotice
zastoupená starostou Janem Hachem
IČ: 00475289
bankovní spojení: ČS Písek
číslo účtu: 0640018399/0800
adresa obecního úřadu: Předotice 3, 397 01 Písek
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah přenesené působnosti
1. Komise k projednávání přestupků města Písku zřízená jako zvláštní orgán obce dle § 106 odst.
1 zákona o obcích bude pro obec Předotice zajišťovat přenesenou působnost na úseku
projednávání
přestupků,
jejichž
skutková
podstata
je
vymezena
zákonem
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou svěřeny do
působnosti Městského úřadu Písek jako úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejsou
zvláštním zákonem svěřeny jinému orgánu veřejné správy.
2. Ve sporných otázkách ve vymezení věcné, místní a funkční příslušnosti k projednávání
přestupku rozhodne o jeho případném postoupení vedoucí právního oddělení Městského úřadu
Písek.
Čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2007.
2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
3. Pominou-li důvody k trvání této smlouvy a obec bude mít vytvořeny podmínky k zajištění
výkonu uvedené státní správy v přenesené působnosti, bude tato smlouva dohodou smluvních
stran ukončena.
4. Dohodou obou stran může být rovněž účinnost smlouvy prodloužena.
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Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. této smlouvy se obec Předotice zavazuje uhradit
městu Písek částku 2.000,- Kč za každý přestupek, u nějž bylo zahájeno řízení.
2. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Písek jednou ročně do konce prvního měsíce
následujícího roku formou faktury.
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
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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 úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Písku dne 14.3.2007

Ing. Miroslav Sládek v.r.
starosta Města Písek

Jan Hach v.r.
starosta Obce Předotice
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