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147/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nedabyle ze dne 11. 8. 2004 a usnesení Rady města České Budějovice
č.899 ze dne 8. 9. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu č. 27/2004:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Nedabyle

zastoupená starostou obce, panem Janem Vávrou
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Nedabyle 4, PSČ 370 06,
Jihočeský kraj, IČ: 00245224,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města České Budějovice

Statutární město České Budějovice

zastoupené primátorem města, panem Doc. RNDr. Miroslavem TETTEREM, CSc.,
adresa magistrátu města : Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II, 1,2 370 92 České Budějovice, Jihočeský kraj
IČ: 00244732
II.
SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,
budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Nedabyle přenesenou působnost
v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, takto:
vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, včetně přijetí oznámení, projednání přestupku, uložení sankcí a jejich vymáhání.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány pro správní
obvod obce Nedabyle.
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 Nedabyle ze svého rozpočtu městu České
Budějovice na jeho účet č. 1491110064/0400 vedený u Živnostenské banky, a. s. České Budějovice, příspěvek ve
výši 1.000,- Kč (slovy : jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1.
IV.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

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

Strana 2

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2005
V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Obec Nedabyle 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 Nedabyle, 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 Nedabyle, 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 6.10.2004

Jan Vávra v.r.
starosta obce Nedabyle

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v.r.
primátor města České Budějovice
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148/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi obcí Besednice a Městem Kaplice o zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě usnesení zastupitelstva obce Besednice č.20/2004 ze dne 11.8. 2004 a usnesení Rady Města Kaplice č.
912 ze dne 30.8.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu :
Článek I
Smluvní strany

1. Obec Besednice zastoupená starostou obce p. Jaroslavem KLEINEM
adresa Obecního úřadu : Besednice, Náměstí 52, PSČ 382 81,
kraj Jihočeský, IČO 00245 798
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen obec Besednice)
a
2. Město Kaplice zastoupené starostou Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský ,IČO 245 941
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

1. Za každý příspěvek poskytnutý ve smyslu vyhl.MPSV ČR č. l82/91 Sb. uhradí obec Besednice ze svého
rozpočtu městu Kaplice na účet č. 0580009369/0800 částku 250,- Kč (dvěstěpadesát korun českých)
2.Tuto platbu provede obec Besednice k 30. červnu a k 31. prosinci každého roku.
Článek IV
Doba trvání smlouvy

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

(1) Obec Besednice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kaplice vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Besednice, jeden
stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří výpis z usnesení zastupitelstva Obce Besednice a usnesení rady Města Kaplice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
V Kaplici dne 24.9.2004

Jaroslav Klein v.r.
starosta obce Besednice

Ferdinand Jiskra v.r.
starosta obce Kaplice
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149/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi obcí Horní Dvořiště a Městem Kaplice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě žádosti zastupitelstva Obce Horní Dvořiště a usnesení č.944 Rady Města Kaplice ze dne 20. září 2004
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1) Obec Horní Dvořiště zastoupená starostkou paní Ing. Helenou Baudyšovou
adresa obecního úřadu: Horní dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Obec Horní Dvořiště)
a
2) Město Kaplice zastoupené starostou panem Mgr. Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen Město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

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

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

Ing. Helena Baudyšová v.r.
starostka Obce Horní Dvořiště

Mgr. Ferdinand Jiskra v.r.
starosta Města Kaplice
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150/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi Obcí Netřebice a Městem Kaplice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Netřebice č. 23 ze dne 20.10.2004 a usnesení rady Města Kaplice č.
1022 ze dne 8. 11. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1. Obec Netřebice zastoupená starostou obce Jiřím Opekarem
adresa obecního úřadu : Netřebice, PSČ 382 32, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen obec Netřebice )
a
2. Město Kaplice zastoupené starostou Mgr.Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen město Kaplice)
Článek II
Předmět smlouvy

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

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

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

(1) Obec Netřebice předá do15 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl II této smlouvy. Město Kaplice vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Netřebice, jeden
stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvy tvoří výpis usnesení zastupitelstva obce Netřebice a usnesení rady města Kaplice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy..
(6) Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze smluvními dodatky.Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 11. listopadu 2004
Jiří Opekar v.r.
starosta Obce Netřebice

Mgr. Ferdinand Jiskra v.r.
starosta Města Kaplice
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151/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Kaplice ze dne 20.9.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Střítež ze dne 4. 2.
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu :
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Kaplice

2.

Obec Střítež

zastoupené starostou města Ferdinandem Jiskrou
IČ : 245941
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. České Budějovice, pobočka Kaplice
č. účtu : 0580009369 / 0800
adresa : Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
kraj Jihočeský
zastoupená starostou obce Janem Matějkou
IČ : 583774
bankovní spojení : ČSOB a.s. Praha
č. účtu : 3029749/ 0300

adresa obecního úřadu : Střítež, část Kaplice nádraží č. 2, PSČ 382 42 Kaplice 2
kraj Jihočeský
Čl. II
Předmět smlouvy

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

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

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

1. Obec Střítež předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Kaplice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec Střítež, jeden
stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis obdrží krajský úřad spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím
uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Kaplice, usnesení Zastupitelstva obce Střítež
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich uzavření je
shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 23. 9. 2004

Ferdinand Jiskra, v.r.
starosta města Kaplice

Jan Matějka, v.r.
starosta obce Střítež
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152/VPS/2004

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

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

bankovní spojení:

obec Kraselov
Kraselov 26
starostou JUDr. Vladimírem Požárkem
251364
KB, a.s.

číslo účtu:

6929-291/0100

2. strana:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:

(dále jen obec)
v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy

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

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

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

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

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 1.9.2004 pod č. usnesení 955/04
a Zastupitelstvem obce Kraselov dne 28. 7. 2004 pod č. usnesení 1.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a jeden
stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě
pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.
Ve Strakonicích dne 1. 9. 2004

V Kraselově dne 28. 7. 2004

Ing. Pavlem Vondrysem v.r.
město Strakonice

JUDr. Vladimírem Požárkem v.r.
obec Kraselov
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153/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami :

1. strana:
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

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

bankovní spojení:

obec Nebřehovice
Nebřehovice
starostkou Miroslavou Hradeckou
667722
ČS, a.s.

číslo účtu:

0680319399/0800

2. strana:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:

(dále jen obec)
v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy

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

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

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

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

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 1.9.2004 pod č. usnesení 955/2004
a Zastupitelstvem obce Nebřehovice dne 15.9. 2004.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a jeden
stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě
pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.
Ve Strakonicích dne 19. 10. 2004

Ve Nebřehovicích dne 17. 9. 2004

Ing. Pavel Vondrys v.r.
město Strakonice

Miroslava Hradecká v.r.
obec Nebřehovice
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154/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi

Čl.I
Smluvní strany
1

2

Město Lišov, IČO 00245 178, zastoupené starostou Ing. Václavem Chmelem,
adresa městského úřadu: tř. 5. května 139, 373 72 Lišov, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností České Budějovice
(dále jen město Lišov)
a

IČO 00 245 178, zastoupené starostou Ing. Petrem Šimkem,
adresa obecního úřadu: Jivno 34, 373 71 Rudolfov, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností České Budějovice
(dále jen obec Jivno)

Obec Jivno,

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, budou orgány města Lišov vykonávat namísto
orgánů obce Jivno v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Lišov místně příslušnými správními orgány v řízení
o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění pro správní obvod obce Jivno.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené městským úřadem Lišov při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Lišov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Jivno uhradit městu Lišov paušální částku
1.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Město Lišov vystaví fakturu k 31.12. běžného kalendářního roku se
splatností uvedenou na příslušné faktuře.Při nedodržení splatnosti shora uvedené faktury se stanoví úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce pro doručení výpovědi druhé straně.
Čl. V
Společná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu Krajského
úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jivno, jeden město Lišov
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích spolu se žádostí o
udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Jivno a usnesení zastupitelstva města Lišov č.
12/2004 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
V Lišově dne 16. 9. 2004
Ing. Václav Chmel v.r.
starosta města Lišova

Ing. Petr Šimek v.r.
starosta obce Jivno
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155/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi
Čl.I

Smluvní strany
1
Město Lišov, IČO 00245 178, zastoupené starostou Ing. Václavem Chmelem,
adresa městského úřadu: tř. 5. května 139, 373 72 Lišov,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(dále jen město Lišov)

a
Obec Libín, IČO 00 245 178, zastoupené starostou Václavem Ludvíkem,
adresa obecního úřadu: Libín 26, 373 73 Štěpánovice,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(dále jen obec Libín)
2

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, budou orgány města Lišov vykonávat
namísto orgánů obce Libín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Lišov místně příslušnými správními orgány v řízení
o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění pro správní obvod obce Libín.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené městským úřadem Lišov při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Lišov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Libín uhradit městu Lišov paušální částku
1.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Město Lišov vystaví fakturu k 31. 12. běžného kalendářního roku se
splatností uvedenou na příslušné faktuře.Při nedodržení splatnosti shora uvedené faktury se stanoví úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce pro doručení výpovědi druhé straně.
Čl. V
Společná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
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3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Libín, jeden město
Lišov a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích spolu
se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Libín a usnesení zastupitelstva města Lišov č.
12/2004 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v českých Budějovicích.
V Lišově dne 16.9.2004

Ing. Václav Chmel v.r.
starosta města Lišova

Václav Ludvík v.r.
starosta obce Libín
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156/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi
Čl.I

Smluvní strany

IČO 00245 178, zastoupené starostou Ing. Václavem
úřadu: tř. 5. května 139, 373 72 Lišov,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(dále jen město Lišov)
1

Město Lišov,

Chmelem,

adresa městského

a
IČO 00 245 178, zastoupené starostou Ing. Bohumilem Pouzarem, adresa obecního
úřadu: Libníč 85, 373 71 Rudolfov,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(dále jen obec Libníč)
2

Obec Libníč,

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, budou orgány města Lišov vykonávat
namísto orgánů obce Libníč v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Lišov místně příslušnými správními orgány v řízení
o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění pro správní obvod obce Libníč.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené městským úřadem Lišov při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Lišov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Libníč uhradit městu Lišov paušální částku
1.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Město Lišov vystaví fakturu k 31. 12. běžného kalendářního roku se
splatností uvedenou na příslušné faktuře.Při nedodržení splatnosti shora uvedené faktury se stanoví úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce pro doručení výpovědi druhé straně.
Čl. V
Společná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Libníč, jeden město
Lišov a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích spolu
se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Libníč a usnesení zastupitelstva města Lišov č.
12/2004 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v českých Budějovicích.
V Lišově dne 16.9.2004

Ing. Václav Chmel v.r.
starosta města Lišova

Ing. Bohumil Pouzar v.r.
starosta obce Libníč
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157/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi
Čl.I
Smluvní strany
1

IČO 00245 178, zastoupené starostou Ing. Václavem Chmelem, adresa městského
úřadu: tř. 5. května 139, 373 72 Lišov,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(dále jen město Lišov)
Město Lišov,

a
2

IČO 00 245 178, zastoupené starostou Bohumírem Gregorem, adresa obecního
úřadu: 373 73 Štěpánovice,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(dále jen obec Štěpánovice)
Obec Štěpánovice,

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, budou orgány města Lišov vykonávat
namísto orgánů obce Štěpánovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Lišov místně příslušnými správními orgány v řízení
o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění pro správní obvod obce Štěpánovice.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené městským úřadem Lišov při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Lišov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Štěpánovice uhradit městu Lišov paušální
částku 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Město Lišov vystaví fakturu k 31. 12. běžného kalendářního
roku se splatností uvedenou na příslušné faktuře.Při nedodržení splatnosti shora uvedené faktury se stanoví úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce pro doručení výpovědi druhé straně.
Čl. V
Společná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Štěpánovice, jeden
město Lišov a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Štěpánovice a usnesení zastupitelstva města
Lišov č. 12/2004 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v českých Budějovicích.
V Lišově dne 16.9.2004

Ing. Václav Chmel v.r.
starosta města Lišova

Bohumír Gregor v.r.
starosta obce Štěpánovice
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158/VPS/2004
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi
Čl.I

Smluvní strany
1

Město Lišov, IČO 00245 178, zastoupené starostou Ing. Václavem Chmelem,
adresa městského úřadu: tř. 5. května 139, 373 72 Lišov,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(dále jen město Lišov)

a
2

Obec Zvíkov, IČO 00 245 178, zastoupené starostou Janem Novotným,
adresa obecního úřadu: Libníč 85, 373 71 Rudolfov,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností
(dále jen obec Zvíkov)

České

Budějovice

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, budou orgány města Lišov vykonávat
namísto orgánů obce Zvíkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Lišov místně příslušnými správními orgány v řízení
o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění pro správní obvod obce Zvíkov.
3. Výnos pokut a správní poplatky uložené městským úřadem Lišov při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Lišov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Zvíkov uhradit městu Lišov paušální částku
1.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Město Lišov vystaví fakturu k 31. 12. běžného kalendářního roku se
splatností uvedenou na příslušné faktuře.Při nedodržení splatnosti shora uvedené faktury se stanoví úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce pro doručení výpovědi druhé straně.
Čl. V
Společná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zvíkov, jeden město
Lišov a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích spolu
se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Zvíkov a usnesení zastupitelstva města Lišov č.
12/2004 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v českých Budějovicích.
V Lišově dne 16.9.2004

Ing. Václav Chmel v.r.
starosta města Lišova

Jan Novotný v.r.
starosta obce Zvíkov

Strana 25

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2005

159/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Bohumilice ze dne
15.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Bohumilice

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Jaroslavem Novým
adresa: Bohumilice 111, 384 81 Čkyně
IČO: 250 333
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Bohumilice)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Bohumilice zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Bohumilice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Bohumilice se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Bohumilice,
jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Bohumilice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Jaroslav Nový v.r.
Obec Bohumilice
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160/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Bošice ze dne
10.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Bošice

zastoupená starostou Jiřím Rohlíkem
adresa: Bošice 11, 384 81 Čkyně
IČO: 250 350
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Čkyně)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Bošice zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Bošice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Bošice se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu zachování
lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Bošice, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Bošice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004

Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Jiří Rohlík v.r.
Obec Bošice
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161/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Lčovice ze dne
29.10.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Lčovice

zastoupená starostkou Marií Rudolfovou
adresa: Lčovice 64, 384 81 Čkyně
IČO: 583 324
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Lčovice)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Lčovice zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Lčovice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Lčovice se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Lčovice, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Lčovice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004

Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Marie Rudolfová v.r.
Obec Lčovice
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162/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Nicov ze dne
12.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
1.

2.

Čl. I
Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Nicov

zastoupená starostou Vladimírem Voldřichem
adresa: Nicov 33, 384 73
IČO: 583 405
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Nicov)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Nicov zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Nicov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Nicov se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu zachování
lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Nicov, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Nicov
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Vladimír Voldřich v.r.
Obec Nicov
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163/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Nové Hutě ze dne
26.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Nové Hutě

zastoupená starostou Jiřím Petráněm
adresa: Nové Hutě 106, 384 93 Kvilda
IČO: 583 316
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Nové Hutě)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Nové Hutě zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:





1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby
500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.

Strana 34

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2005

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Nové Hutě předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Nové Hutě se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Nové Hutě,
jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Nové
Hutě a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Jiří Petráň v.r.
Obec Nové Hutě
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164/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Svatá Maří ze dne
12.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Svatá Maří

zastoupená starostou Františkem Schererem
adresa: Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk
IČO: 250 716
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Svatá Maří)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Svatá Maří zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Svatá Maří předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Svatá Maří se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Svatá Maří,
jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Svatá
Maří a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004

Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

František Scherer v.r.
Obec Svatá Maří
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165/VPS/2004

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne
03.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Zálezly

zastoupená starostou Ing. Josefem Doulem
adresa: Zálezly 7, 384 81 Čkyně
IČO: 250 856
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Zálezly)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Zálezly zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Zálezly předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Zálezly se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Zálezly, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Zálezly a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004

Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Ing. Josef Doule v.r.
Obec Zálezly
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Žárovná dne
20.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Žárovná

zastoupená starostou Miroslavem Hanzalem
adresa: Žárovná 5, 384 21 Husinec
IČO: 583 413
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Žárovná)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Žárovná zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Žárovná předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Žárovná se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Žárovná, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Žárovná a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 06.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Miroslav Hanzal v.r.
Obec Žárovná
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Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi obcí Střítež a Městem Kaplice o zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku sociálně zdravotním
Na základě usnesení zastupitelstva obce Střítež ze dne 4.2.2004 a usnesení č. 944 ze 41. schůze Rady Města
Kaplice ze dne 20. září 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu :
Článek I
Smluvní strany
p. Janem Matějkou

1. Obec Střítež zastoupená starostou obce
adresa Obecního úřadu : 382 42 Střítež se sídlem Kaplice - nádraží , kraj jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen obec Střítež )
a
2. Město Kaplice zastoupené starostou Mgr .Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský , IČO 245 941
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen město Kaplice)
Článek II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

1. Za každý příspěvek poskytnutý ve smyslu vyhl.MPSV ČR č. l82/91 Sb. uhradí obec Střítež ze svého rozpočtu
městu Kaplice na účet č. 0580009369/0800 částku 250,- Kč (dvěstěpadesát korun)
2. Tuto platbu provede obec Střítež vždy k 30.6. a k 31.12. běžného roku.
Článek IV
Doba trvání smlouvy
na dobu neurčitou.

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

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

V Kaplici, dne 21. září 2004

Jan MATĚJKA v.r.
starosta Obce Střítež

Mgr. Ferdinand JISKRA v.r.
starosta Města Kaplice
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Veřejnoprávní smlouva.
Na základě usnesení Rady města Chýnova ze dne 20.12.2004 bod č.1/c a usnesení Zastupitelstva obce Skopytce
ze dne 1.12.2004 zápis č . 11 z jednání zastupitelstva obce uzavírají dne 03.01.20045 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 Skopytce
zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Březinou
IČO : 00252875
DIČ: nepřiděleno
bankoví spojení : KB Tábor
číslo účtu: 7525 – 301/0100
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Skopytce čp.44, 392 01 Soběslav
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
Skopytce
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 Skopytce 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.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci.
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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 Skopytce
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 č. 1/l ze dne 29.06.2004
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Chýnově dne 03.01.2005

Mgr.Pavel Eybert, starosta v.r.
Města Chýnova

Ve Skopytcích dne 03.01.2005

Ing. Pavel Březina, starosta v.r.
Obce Skopytce
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení zastupitelstva města Nových Hradů ze dne 14.12.04 a usnesení zastupitelstva obce Hranice,
ze dne 9.12.04, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. 1
Smluvní strany
1.

Obec Hranice

2.

Město Nové Hrady

Zastoupená starostkou obce Marií Schickerovou,
se sídlem Hranice , kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Trhové Sviny,
dále jen „obec Hranice“
Zastoupené starostou města Ing. Františkem Štanglem
se sídlem náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Trhové Sviny,
Dále jen „město Nové Hrady“

1.
2.
3.
4.

Čl. 2
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Nové Hrady vykonávat namísto orgánů obce Hranice v jejím správním obvodu přenesenou
působnost na úseku přestupkové agendy ve smyslu přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. takto:
dle § 53 odst. 1 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.
Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Hrady místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod obce Hranice
Správní poplatky vybírané Městským úřadem v Nových Hradech při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Nové Hrady.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Nových Hradech při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu města Nové Hrady
Čl. 3
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hranice ze svého rozpočtu městu Nové Hrady
na její účet číslo 2625- 231/0100 příspěvek ve výši 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každé číslo
jednací došlého spisu. Příspěvek bude poskytován na základě vystavených faktur městem Nové Hrady.
Čl. 4
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouvy nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci
rozhodnutí Jihočeského kraje – krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Čl. 5
Ostatní ujednání

1. Obec Hranice předá do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Nové Hrady veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy. Město Nové Hrady vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy.

Strana 52

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2005

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů po dobu 15 dní.
3. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Hranice, jeden stejnopis
město Nové Hrady a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Hranice, usnesení zastupitelstva města Nové
Hrady se souhlasy s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést písemnými dodatky za podmínky dodržení
procedurálních postupů při uzavření této smlouvy a vydání souhlasu krajského úřadu.
V Nových Hradech, dne 27.12.2004

Ing. František Štangl v.r.
starosta města Nové Hrady

Marie Schickerová v.r.
starostka obce Hranice
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení zastupitelstva města Nových Hradů ze dne 14.12.04 a usnesení zastupitelstva obce Žár, ze
dne 20.12.04, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. 1
Smluvní strany
1.

Obec Žár

2.

Město Nové Hrady

Zastoupená starostou obce Ing. Milošem Pecháčkem,
se sídlem Žár, kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Trhové Sviny,
dále jen „obec Žár“
Zastoupené starostou města Ing. Františkem Štanglem
se sídlem náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Trhové Sviny,
Dále jen „město Nové Hrady“
Čl. 2

1.
2.
3.
4.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Nové Hrady vykonávat namísto orgánů obce Žár v jejím správním obvodu přenesenou
působnost na úseku přestupkové agendy ve smyslu přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. takto:
dle § 53 odst. 1 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.
Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Hrady místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod obce Žár
Správní poplatky vybírané Městským úřadem v Nových Hradech při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Nové Hrady.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Nových Hradech při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu města Nové Hrady
Čl. 3
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Žár ze svého rozpočtu městu Nové Hrady na
její účet číslo 2625- 231/0100 příspěvek ve výši 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každé číslo
jednací došlého spisu. Příspěvek bude poskytován na základě vystavených faktur městem Nové Hrady.
Čl. 4
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouvy nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci
rozhodnutí Jihočeského kraje – krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Čl. 5
Ostatní ujednání

1. Obec Žár předá do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Nové Hrady veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy. Město Nové Hrady vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy.
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2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů po dobu 15 dní.
3. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Žár, jeden stejnopis město
Nové Hrady a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Žár, usnesení zastupitelstva města Nové Hrady
se souhlasy s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést písemnými dodatky za podmínky dodržení
procedurálních postupů při uzavření této smlouvy a vydání souhlasu krajského úřadu.

V Nových Hradech, dne 27.12.2004
Ing. František Štangl v.r.
starosta města Nové Hrady

Ing. Miloš Pecháček v.r.
starosta obce Žár
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Borová Lada ze dne
02.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Borová Lada

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostkou Stanislavou Barantálovou
adresa: Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
IČO: 250 341
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Borová Lada)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Borová Lada zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu:





1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby
500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Borová Lada předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Borová Lada se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Borová Lada,
jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Borová
Lada a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Stanislava Barantálová v.r.
Obec Borová Lada
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Buk ze dne
17.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Buk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Antonínem Mrázem
adresa: Buk 64, 384 21 Husinec
IČO: 582 981
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Buk)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Buk zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Buk předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Buk se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně, nejpozději v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Buk, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Buk
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004

Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Antonín Mráz v.r.
Obec Buk
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Čkyně ze dne
08.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Čkyně

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Ing. Stanislavem Chvalem
adresa: Čkyně 2, 384 81
IČO: 250 384
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Čkyně)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Čkyně zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:





1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby
500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Čkyně předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Čkyně se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně, nejpozději
v zájmu zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Čkyně, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Čkyně
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Ing. Stanislav Chval v.r.
Obec Čkyně
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Horní Vltavice ze
dne 29.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Horní Vltavice

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Jiřím Fastnerem
adresa: Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice
IČO: 250 422
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Horní Vltavice)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Horní Vltavice zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu:
 1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby
 500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
 100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
 bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Horní Vltavice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Horní Vltavice se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Horní Vltavice,
jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Horní
Vltavice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Jiří Fastner v.r.
Obec Horní Vltavice

Strana 68

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2005

16/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Kubova Huť ze dne
14.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Kubova Huť

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Ing. Zbyňkem Klosem
adresa: Kubova Huť 22, 385 01 Vimperk
IČO: 583 057
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Kubova Huť)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Kubova Huť zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.

Strana 69

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2005

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Kubova Huť předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Kubova Huť se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Kubova Huť,
jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Kubova Huť a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Ing. Zbyněk Klose v.r.
Obec Kubova Huť
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Rady obce Stachy ze dne 08.11.2004
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
1.

2.

Čl. I
Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Stachy

zastoupená starostou RNDr. Petrem Šebelíkem, Csc.
adresa: Stachy 200, 384 73 Stachy
IČO: 250 678
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Stachy)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

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





1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby
500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Stachy předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Stachy se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu zachování
lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Stachy, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Rady obce Stachy
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

RNDr. Petr Šebelík, Csc. v.r.
Obec Stachy
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Šumavské Hoštice ze
dne 01.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Šumavské Hoštice

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Mgr. Petrem Fleischmannem
adresa: Šumavské Hoštice
IČO: 250 732
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Šumavské Hoštice)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Šumavské Hoštice zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Šumavské Hoštice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Šumavské Hoštice se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně
v zájmu zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Šumavské
Hoštice, jeden stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Šumavské Hoštice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Mgr. Petr Fleischmann v.r.
Obec Šumavské Hoštice
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Strážný ze dne
30.11.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Strážný

zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Pubalem
adresa: Strážný 37, 384 43 Strážný
IČO: 250 694
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Strážný)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Strážný zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Strážný předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Strážný se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Strážný, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Strážný a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení
souhlasu s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004

Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Ing.Jaroslav Pubal v.r.
Obec Strážný
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Vacov ze dne
16.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Vacov

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Miroslavem Roučkou
adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov
IČO: 250 783
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Vacov)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Vacov zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Vacov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Vacov se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně, nejpozději
v zájmu zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Vacov, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Vacov
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Miroslav Roučka v.r.
Obec Vacov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Vrbice ze dne
17.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I

1.

2.

Smluvní strany
Město Vimperk

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
Obec Vrbice

zastoupená starostou Vladimírem Lešákem
adresa: Vrbice 50, 384 73 Stachy
IČO: 583 421
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Vrbice)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Vrbice zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:





1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby
500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Vrbice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Vrbice se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně, nejpozději
v zájmu zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Vrbice, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Vrbice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.20004

Stanislava Chumanová
Město Vimperk

v.r.

Vladimír Lešák v.r.
Obec Vrbice
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004 a usnesení Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne
15.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk

2.

Obec Zdíkov

zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 250 805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné
zastoupená starostou Janem Petrů
adresa: Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov
IČO: 250 872
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Zdíkov)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

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

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Zdíkov zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:


1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby





500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují
bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané přestupky
a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Zdíkov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Obec Zdíkov se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu zachování
lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Zdíkov, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce Zdíkov
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích.
Ve Vimperku dne 29.12.2004
Stanislava Chumanová v.r.
Město Vimperk

Jan Petrů v.r.
Obec Zdíkov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Břehov č. 3 ze dne 3. 9. 2004 a usnesení Rady města České Budějovice
č. 1236 ze dne 8. 12. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu č. 29-6/2004:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Břehov

zastoupená starostou obce, panem Josefem Koupalem
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Břehov, Břehov č. 20, PSČ 373 41 p. Hluboká
nad Vltavou, Jihočeský kraj, IČ: 00581208,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice

Statutární město České Budějovice

zastoupené primátorem města, panem Doc. RNDr. Miroslavem TETTEREM, CSc.,
adresa magistrátu města : Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II, 1,2 370 92 České Budějovice, Jihočeský kraj
IČ: 00244732
II.
SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,
budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Břehov přenesenou působnost
v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, takto :
vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně přijetí oznámení, projednání přestupku,
uložení sankcí a jejich vymáhání.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány pro
správní obvod obce Břehov.
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 Břehov ze svého rozpočtu městu České
Budějovice na jeho účet č. 1491110064/0400 vedený u Živnostenské banky, a. s. České Budějovice, příspěvek ve
výši 1.000,- Kč (slovy : jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1.
IV.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

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

1) Obec Břehov 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 Břehov, 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 Břehov, 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 25.1.2005

Josef Koupal v.r.
starosta obce Břehov

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v.r.
primátor města České Budějovice
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hosín ze dne 11. 2004 a usnesení Rady města České Budějovice č. 1236
ze dne 8. 12. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu č. 28-5/2004:
I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Hosín

zastoupená starostou obce, panem Josefem Matoušem
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Hosín, Hosín č. 116, PSČ 373 41 p. Hluboká
nad Vltavou, Jihočeský kraj, IČ: 00244937,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice

Statutární město České Budějovice

zastoupené primátorem města, panem Doc. RNDr. Miroslavem TETTEREM, CSc.,
adresa magistrátu města : Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II, 1,2 370 92 České Budějovice, Jihočeský kraj
IČ: 00244732
II.
SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,
budou orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Hosín přenesenou působnost v
rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, takto :
vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně přijetí oznámení, projednání přestupku,
uložení sankcí a jejich vymáhání.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány pro
správní obvod obce Hosín.
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 Hosín ze svého rozpočtu městu České Budějovice
na jeho účet č. 1491110064/0400 vedený u Živnostenské banky, a. s. České Budějovice, příspěvek ve výši
1.000,- Kč (slovy : jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1.
IV.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

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

1) Obec Hosín 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 Hosín, 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 Hosín, 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 25.1.2005

Josef Matouš v.r.
starosta obce Hosín

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

Dodatek č. 2

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Husinec o zajištění výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Rady Obce Husinec ze dne 10.03.2003 č. 6/03 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
26.02.2003 č. 90/2003. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Husinec
zastoupená starostou obce Ludvíkem Friedbergerem
adresa: Prokopovo náměstí čp. 1, 384 21 Husinec
Jihočeský kraj
IČO: 250 449
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Husinec)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavřerní do 31.12.2005. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
2) Prodloužení této smlouvy je možné dodatkem smlouvy. Prodloužit smlouvu je možno vždy o jeden
kalendářní rok.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 2. 2. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.

starosta Města Prachatice

Ludvík Friedberger v.r.

starosta Obce Husinec
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26/VPS/2005

Dodatek č. 2

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Chlumany o zajištění výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Chlumany ze dne 21.02.2003 a usnesení rady Města Prachatice, ze
dne 26.02.2003 č. 90/2003. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Chlumany
zastoupená starostou obce Františkem Šímou
adresa: Chlumany, 384 22 Vlachovo Březí
Jihočeský kraj
IČO: 583022
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Chlumany)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2005. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
(2) Prodloužení této smlouvy je možné dodatkem smlouvy. Prodloužit smlouvu je možno vždy o jeden
kalendářní rok.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 28.1.2005

Ing. Jan Bauer v.r.

František Šíma v.r.

starosta Města Prachatice

starosta Obce Chlumany
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27/VPS/2005

Dodatek č. 2

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Kratušín o zajištění výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Kratušín ze dne 9.5.2003 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
26.02.2003 č. 90/2003. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Kratušín
zastoupená starostou obce Františkem Hodinou
adresa: Kratušín, 384 21 Husinec
Jihočeský kraj
IČO: 583049
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Kratušín)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2005. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
(2) Prodloužení této smlouvy je možné dodatkem smlouvy. Prodloužit smlouvu je možno vždy o jeden
kalendářní rok.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 28. 1. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.

František Hodina v.r.

starosta Města Prachatice

starosta Obce Kratušín
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28/VPS/2005

Dodatek č. 2

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Ktiš
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Ktiš ze dne 24.04.2003 č. 3/2003
a usnesení rady Města Prachatice, ze dne 26.02.2003 č. 90/2003. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Ktiš
zastoupená starostkou obce Ilonou Mikešovou
adresa: Ktiš čp. 11, 384 03
Jihočeský kraj
IČO: 250 503
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Ktiš)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2005. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
(2) Prodloužení této smlouvy je možné dodatkem smlouvy. Prodloužit smlouvu je možno vždy o jeden
kalendářní rok.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 2. 2. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.

Ilona Mikešová v.r.

starosta Města Prachatice

starostka Obce Ktiš
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29/VPS/2005

Dodatek č. 2

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Lažiště
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Lažiště ze dne 4.4.2003 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
26.02.2003 č. 90/2003. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2.

Obec Lažiště

zastoupená starostkou obce Annou Peckovou
adresa: Lažiště, čp. 24, 384 32 Lažiště
Jihočeský kraj
IČO: 250 520
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Lažiště)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2005. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
(2) Prodloužení této smlouvy je možné dodatkem smlouvy. Prodloužit smlouvu je možno vždy o jeden
kalendářní rok.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 2. 2. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.

Anna Pecková v.r.

starosta Města Prachatice

starostka Obce Lažiště
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30/VPS/2005

Dodatek č. 2

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Strunkovice nad Blanicí o zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Strunkovice nad Blanicí ze dne 17.9.2003 a usnesení rady Města
Prachatice, ze dne 26.02.2003 č. 90/2003. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Strunkovice nad Blanicí
zastoupená starostou obce Ing. Karlem Matějkou
adresa: Strunkovice n./Bl čp. 86, 384 26 Strunkovice n./Bl.
Jihočeský kraj
IČO: 250 708
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Strunkovice n./Bl.)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2005. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
(2) Prodloužení této smlouvy je možné dodatkem smlouvy. Prodloužit smlouvu je možno vždy o jeden
kalendářní rok.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 28. 1. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.

starosta Města Prachatice

v.r.
starosta Obce Strunkovice n. Blanicí

Ing. Karel Matějka
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31/VPS/2005

Dodatek č. 2

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Tvrzice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Tvrzice ze dne 9.04.2003 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
26.02.2003 č. 90/2003. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČO: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Tvrzice
zastoupená starostkou obce Mgr. Martou Kadlecovou
adresa: Tvrzice, 384 22 Vlachovo Březí
Jihočeský kraj
IČO: 250 767
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Tvrzice)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2005. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
(2) Prodloužení této smlouvy je možné dodatkem smlouvy. Prodloužit smlouvu je možno vždy o jeden
kalendářní rok.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.
V Prachaticích dne 28. 1. 2005

Ing. Jan Bauer v.r.

Mgr. Marta Kadlecová

starosta Města Prachatice

starostka Obce Tvrzice
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32/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami :

bankovní spojení:

město Strakonice
Strakonice, Velké náměstí 2
starostou Ing. Pavlem Vondrysem
25 18 10
ČSOB a.s., pobočka Strakonice
1768038/0300
a
obec Horní Poříčí
Horní Poříčí
starostou Václavem Paroubkem
477133
KB

číslo účtu:

26727-291/0100

1. strana:
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

2. strana:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:

(dále jen obec)
v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy

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

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

Úhrada nákladů

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

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

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 12.1.2005 pod č. usnesení 23/2005 a
Zastupitelstvem obce Horní Poříčí dne 6. 9. 2004 pod č. usnesení 8/04.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a jeden
stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě
pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.
Ve Strakonicích dne 17.1. 2005

V Horním Poříčí dne 6. 9.2004

Ing. Pavel Vondrys v.r.
město Strakonice

Václav Paroubek v.r.
obec Horní Poříčí
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,

uzavřená na základě usnesení zastupitelstva města Velešín č. 11/20, ze dne 31.1.2005
a usnesení rady města Kaplice č. 1160/50, ze dne 21.2.2005, mezi účastníky:
1.

Město Velešín, IČO 246 174, zastoupené starostou Mgr. Josefem Klímou

adresa Městského úřadu: Náměstí J.V.Kamarýta 76, Velešín, PSČ 382 32, kraj Jihočeský
číslo účtu: 650720544/0600
(dále jen obec se základní přenesenou působností)

2. Město Kaplice IČO 245 941, zastoupené starostou Ferdinandem Jiskrou
adresa Městského úřadu: Náměstí 70, Kaplice, PSČ 382 41, kraj Jihočeský
číslo účtu: 0580009369/0800
(dále jen obec s rozšířenou působností)
I.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude orgán obce s rozšířenou působností
vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánu obce se základní přenesenou působností
v rozsahu vymezeném touto veřejnoprávní smlouvou (dále jen smlouva).
II.

1.

2.

1.
2.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Účelem smlouvy je zajištění řádného výkonu přenesené působnosti obce orgánem obce s rozšířenou
působností, který bude vykonávat ve správním obvodu obce se základní přenesenou působností v rozsahu
stanoveném orgánům každé obce zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečení, ve smyslu zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky
MPSV ČR č. 182/1991 Sb.
Orgán obce s rozšířenou působností bude ve smyslu této smlouvy věcně a místně příslušným správním
orgánem k rozhodování ve správním řízení k výplatě dávek podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální
potřebnosti a jiných zvláštních zákonů.
III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec se základní přenesenou působností obci
s rozšířenou působností na její výše uvedený účet paušální částku 250,- Kč za každé správní řízení, jehož
součástí bude eventuální místní šetření a rozhodnutí ve věci občana s trvalým pobytem ve správním území
obce se základní přenesenou působností.
Platba bude na základě vyúčtování poukázána souhrnně pololetně k 30.6. a k 31.12. příslušného roku.
IV.

1.
2.
3.
4.
5.

Společná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smluvní strany zveřejní na dobu nejméně 15 dnů obsah veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jejím
uzavření na úředních deskách svých Městských úřadů a pošlou ji Krajskému úřadu ke zveřejnění ve
věstníku právních předpisů kraje.
Změnit smlouvu lze pouze písemnou dohodou obou smluvních stran opatřenou souhlasným stanoviskem
orgánu příslušného k vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran a
jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o vyslovení souhlasu k uzavření této
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohou této smlouvy je kopie usnesení zastupitelstva města Velešín, rady města Kaplice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Velešíně dne 7.2.2005

V Kaplici dne 21.2.2005

Mgr. Josef Klíma v.r.

Ferdinand Jiskra v.r.
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady Města Milevska č. 43/05 ze dne 28.1.2005 a usnesení Zastupitelstva Obce
Zběšičky č. 5 ze dne 29.12.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Město Milevsko
zastoupené starostkou města paní Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 00249831
DIČ: 098-00-249831
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Písek
číslo účtu: 19-0640992319/0800
adresa městského úřadu: náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko
kraj Jihočeský
2. Obec Zběšičky
zastoupená starostou obce Petrem Pilečkem
IČ: 511463
DIČ:
bankovní spojení: banka Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 641547399/0800
adresa obecního úřadu Zběšičky 6, 398 43 Bernartice
kraj Jihočeský
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se Obec Zběšičky zavazuje uhradit Městu Milevsku ze svého
rozpočtu částku 500,- Kč za každý přestupek, u kterého bylo zahájeno řízení.
Vyúčtování úhrady nákladů provede město Milevsko ročně vždy do konce prvního měsíce následujícího roku
formou faktury zaslané obci. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV.
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1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Milevsko zašle smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeský kraj ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
výtisku a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihočeský kraj spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady Města Milevska č. 43/05 ze dne 28.1.2005,
usnesení Zastupitelstva Obce Zběšičky č. 5 ze dne 29.12.2004 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeský kraj o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Milevsku dne 9. 2. 2005
Mgr. Ivana Stráská v.r.

V Zběšičkách dne 9. 2. 2005
Petr Pileček v.r.

Město Milevsko

Obec Zběšičky
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení zastupitelstva města Nových Hradů ze dne 14.12.2004 a usnesení zastupitelstva obce Horní
Stropnice, ze dne 10.2.2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl.1
Smluvní strany
1.

Obec Horní Stropnice

Zastoupená starostou obce Václavem Kučerou,
se sídlem Horní Stropnice , kraj Jihočeský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Trhové Sviny,
dále jen „obec Horní Stropnice“
2.

Město Nové Hrady

Zastoupené starostou města Ing. Františkem Štanglem
se sídlem náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, kraj Jihočeský,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Trhové Sviny,
Dále jen „město Nové Hrady“
Čl. 2
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1.

2.
3.
4.

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Nové Hrady vykonávat namísto orgánů obce Horní Stropnice v jejím správním obvodu
přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy ve smyslu přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.
takto:
dle § 53 odst. 1 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.
Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Hrady místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod obce Horní Stropnice
Správní poplatky vybírané Městským úřadem v Nových Hradech při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Nové Hrady.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Nových Hradech při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu města Nové Hrady
Čl. 3
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Stropnice ze svého rozpočtu městu Nové
Hrady na její účet číslo 2625- 231/0100 příspěvek ve výši 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každé
číslo jednací došlého spisu. Příspěvek bude poskytován na základě vystavených faktur městem Nové Hrady.
Čl. 4
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouvy nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Jihočeského kraje – krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
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Čl. 5
Ostatní ujednání

1. Obec Horní Stropnice předá do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Nové Hrady veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy. Město Nové Hrady vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů po dobu 15 dní.
3. Tato smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží obec Horní Stropnice, jeden
stejnopis město Nové Hrady a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Horní Stropnice, usnesení zastupitelstva města
Nové Hrady se souhlasy s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést písemnými dodatky za podmínky dodržení
procedurálních postupů při uzavření této smlouvy a vydání souhlasu krajského úřadu.

V Nových Hradech dne 17.2.2005

V Horní Stropnici dne 21.2.2005

Ing. František Štangl v.r.
starosta města Nové Hrady

Václav Kučera v.r.
starosta obce Horní Stropnice
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Veřejnoprávní smlouva

o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva města Vyšší Brod
a usnesení zastupitelstva obce Malšín
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany
1.

Město Vyšší Brod

Zastoupeno:
Mgr. Marií Ederovou
starostkou města
Adresa městského úřadu: Vyšší Brod, Míru č.p. 250, PSČ: 382 73
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
a
2.

Obec Malšín

Zastoupena:
Jiřím Gondekem
starostou obce
Adresa obecního úřadu: Malšín č.p. 24, PSČ: 382 17
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovení § 63 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Vyšší Brod namísto orgánů obce Malšín vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena ustanovení § 53
odstavec 1 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Městský úřad Vyšší Brod
bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle citovaného ustanovení
přestup-kového zákona věcně a místně příslušná obec Malšín.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Vyšší Brod věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Malšín. Výnos pokut a správních poplatků uložených Městským
úřadem Vyšší Brod v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Vyšší Brod.
Článek III.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Malšín zavazuje uhradit ze svého rozpočtu městu
Vyšší Brod na jeho účet č. 1500222-544/0600 vedený u AGB České Budějovice příspěvek ve výši 500,00 Kč
měsíčně (slovy pětsetkorunčeských). Příspěvek bude poskytován průběžně v pravidelných měsíčních splátkách
vždy do 15 dne měsíce následujícího.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006 a je uzavřena dnem, kdy rozhod-nutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze
smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď podávající strana
krajskému úřadu.
Ćlánek V.
Společná ustanovení

1. Obec Malšín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Vyšší Brod veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vyšší Brod 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 des-kách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vyšší Brod zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Malšín, jeden stejnopis obdrží město Vyšší Brod a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o
udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Vyšší Brod, usnesení zastupitelstva obce
Malšín a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu.
Ve Vyšším Brodě, dne 7.2.2005
Mgr. Marie Ederová v.r.

Jiří Gondek

starostka města
Vyšší Brod

starosta obce
Malšín
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49/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva

o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva města Vyšší Brod a usnesení zastupitelstva obce Přední Výtoň uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany

1.

Město Vyšší Brod

Zastoupeno:
Mgr. Marií Ederovou
starostkou města,
Adresa městského úřadu: Vyšší Brod, Míru č.p.: 250 PSČ: 382 73,
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
a
2.

Obec Přední Výtoň,

Zastoupeno:
Reginou Houškovou
starostkou obce
Adresa obecního úřadu: Přední Výtoň č.p.:35 ….. PSČ: 382 79,
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovení § 63 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Vyšší Brod namísto orgánů obce Přední Výtoň vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
ustanovení § 53 odstavec 1 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Městský
úřad Vyšší Brod bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle
citovaného ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Přední Výtoň.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Vyšší Brod věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Přední Výtoň. Výnos pokut a správních poplatků uložených
Městským úřadem Vyšší Brod v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Vyšší Brod.
Článek III.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Přední Výtoň zavazuje uhradit ze svého rozpočtu
městu Vyšší Brod na jeho účet č. 1500222-544/0600 vedený u AGB České Budějovice příspěvek ve výši 1000,00
Kč měsíčně (slovy jedentisíckorunčeských). Příspěvek bude poskytován průběžně v pravidelných měsíčních
splátkách vždy do 15 dne měsíce následujícího.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006 a je uzavřena dnem, kdy rozhod-nutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze
smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď podávající strana
krajskému úřadu.
Ćlánek V.
Společná ustanovení

1. Obec Přední Výtoň předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Vyšší Brod veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vyšší Brod 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 des-kách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vyšší Brod zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec Přední
Výtoň, jeden stejnopis obdrží město Vyšší Brod a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o
udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Vyšší Brod, usnesení zastupitelstva obce
Přední Výtoň a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu.

Ve Vyšším Brodě, dne 7.2.2005
Mgr Marie Ederová v.r.

Regina Houšková v.r.

Starostka města Vyšší Brod

starostka obce Přední Výtoň
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50/VPS/2005
Veřejnoprávní smlouva

o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva města Vyšší Brod a usnesení zastupitelstva obce Rožmberk nad Vltavou
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany
1.

Město Vyšší Brod

Zastoupeno:
Mgr. Marií Ederovou starostkou města,
Adresa městského úřadu: Vyšší Brod, Míru č.p.: 250 PSČ: 382 73,
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
a

2.

Obec Rožmberk nad Vltavou

Zastoupena:
Vladimírou Kolářovou starostkou obce
Adresa obecního úřadu: Rožmberk nad Vltavou č.p.: 2 PSČ: 382 18,
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovení § 63 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude
Městský úřad Vyšší Brod namísto orgánů obce Rožmberk nad Vltavou vykonávat v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je
vymezena ustanovení § 53 odstavec 1 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj.
Městský úřad Vyšší Brod bude rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla
podle citovaného ustanovení přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Rožmberk nad Vltavou.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Vyšší Brod věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Rožmberk nad Vltavou. Výnos pokut a správních poplatků
uložených Městským úřadem Vyšší Brod v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Vyšší Brod.
Článek III.
Úhrada nákladů
Malšín

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec
zavazuje uhradit ze svého rozpočtu městu
Vyšší Brod na jeho účet č. 1500222-544/0600 vedený u AGB České Budějovice příspěvek ve výši 800,00 Kč
měsíčně (slovy osmsetkorunčeských). Příspěvek bude poskytován průběžně v pravidelných měsíčních splátkách
vždy do 15 dne měsíce následujícího.
Článek IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006 a je uzavřena dnem, kdy rozhod-nutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této lhůty lze
smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď podávající strana
krajskému úřadu.
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Ćlánek V.
Společná ustanovení

1. Obec Rožmberk nad Vltavou předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Vyšší Brod veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vyšší Brod 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 des-kách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vyšší Brod zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Rožmberk nad Vltavou, jeden stejnopis obdrží město Vyšší Brod a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
5. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Vyšší Brod, usnesení zastupitelstva obce
Rožmberk nad Vltavou a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu.
Ve Vyšším Brodě, dne 7.2.2005

Mgr. Marie Ederová v.r.

Vladimíra Kolářová v.r.

starostka města
Vyšší Brod

starostka obce
Rožmberk nad Vltavou
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51/VPS/2005

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 19/05 ze dne 6. 1. 2005 a rozhodnutí zastupitelstva obce Kestřany č.
10/2005 ze dne 9. 3. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na
projednávání přestupků, která byla uzavřena 31. 5. 2004.
Smluvní strany

1. Město Písek
zastoupené starostou JUDr.Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Kestřany
zastoupená starostou Václavem Noskem
IČ: 249742
bankovní spojení: KB Písek
číslo účtu: 5622-271/0100
adresa obecního úřadu: 398 21 Kestřany
se dohodly na prodloužení účinnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a tím i na změně ustanovení čl. II
bodu 2., kdy nové znění tohoto bodu je:
Čl. II
Doba trvání smlouvy

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2005.
Ostatní ustanovení této veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Písku dne 21. 3. 2005

JUDr. Luboš Průša v.r.
za město Písek

Václav Nosek v.r.
za obec Kestřany
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52/VPS/2005

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 96/05 ze dne 3. 2. 2005 a rozhodnutí zastupitelstva obce Křenovice č.
3 ze dne 20. 3. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
na projednávání přestupků, která byla uzavřena 31. 5. 2004.
Smluvní strany

1. Město Písek
zastoupené starostou JUDr.Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Křenovice
zastoupená starostou Janem Brčákem
IČ: 511781
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0642753389/0800
adresa obecního úřadu: 398 43 Bernartice
se dohodly na prodloužení účinnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a tím i na změně ustanovení čl. II bodu
2., kdy nové znění tohoto bodu je:
Čl. II
Doba trvání smlouvy

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2005.
Ostatní ustanovení této veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V Písku dne 1. 4. 2005

JUDr. Luboš Průša v.r.
za město Písek

Jan Brčák v.r.
za obec Křenovice
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53/VPS/2005

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení rady města Písku č. 19/05 ze dne 6. 1. 2005 a rozhodnutí zastupitelstva obce Zvíkovské
Podhradí č. 2/05 ze dne 28. 2. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě na projednávání přestupků, která byla uzavřena 7. 6. 2004.
Smluvní strany

1. Město Písek
zastoupené starostou JUDr.Lubošem Průšou
IČ: 00249998
bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Písek
číslo účtu: 19-127271/0100
adresa městského úřadu: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
2. Obec Zvíkovské Podhradí
zastoupená starostou Františkem Blažkem
IČ: 511765
bankovní spojení: ČS a. s. Písek
číslo účtu: 640021379/0800
adresa obecního úřadu: 398 18 Záhoří
se dohodly na prodloužení účinnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a tím i na změně ustanovení čl. II bodu
2., kdy nové znění tohoto bodu je:
Čl. II
Doba trvání smlouvy

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2005.
Ostatní ustanovení této veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V Písku dne 21. 3. 2005

JUDr. Luboš Průša v.r.
za město Písek

František Blažek v.r.
za obec Zvíkovské Podhradí
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54/VPS/2005

16.3.2005
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55/VPS/2005

16.3.2005
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56/VPS/2005

16.3.2005
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57/VPS/2005

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

2. strana:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:

bankovní

spojení:

číslo účtu:

město Strakonice
Strakonice, Velké náměstí 2
starostou Ing. Pavlem Vondrysem
25 18 10
ČSOB a.s., pobočka Strakonice
1768038/0300
a
obec Velká Turná
Velká Turná 41
starostou Zdeňkem Charvátem
667943
Česká spořitelna, a.s.
0680320349/0800

(dále jen obec)
v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy

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

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

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

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

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 2.3.2005 pod č. usnesení 174/2005
a Zastupitelstvem obce Velká Turná dne 3. 2. 2005 pod č. usnesení 10/2005.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran
a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na
základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Ve Strakonicích dne 9.3. 2005

Ve Velké Turné dne 3. 2.2005

v.r. Ing. Pavel Vondrys
město Strakonice

v.r. Tdeněk Charvát
obec Velká Turná
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