Dodatek ě. 'l k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti
Na záktadě usnesení Rady obce Nezvěstice ze dne 30"10.2013, č. 73, a usnesení Rady
města Staý Plzenec ze dne 12.12.2013, ě. 548' uzavÍrají níŽe uvedené smluvní strany
dodatek ó. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 29'10.2007 ve Věstníku právních
předpisů Plzeňského kraje v částce 712007 pod é.202Nsl2oo7.

smluvní strany

'l. obec

Nezvěstice
zastoupená starostou obce panem Lukášem Karkošem
se sídlem: Nezvěstice Ó. p. 277 ,332 04 Nezvěstice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnostíPlzeň
Plzeňský kraj
lČo: oo257028
(dále jen ,,obec Nezvěstice")

.

a

2.

Město Star'ý Plzenec
zastoupené staroStkou obce paní Bc. Vlastou Dolákovou
se sídlem: smetanova 932, 332 02 staný Plzenec
příslušnédo správního obvodu obce s rozšÍřenou působnostíPlzeň
Plzeňský kraj

lÓo

00257257

(dále jen ,,město

Staý Plzenec'')

Dodatkem č. 1 se mění následujícíč|ánky výše uvedené veřejnoprávní smlouvy, které nově
zní takto:

ět.

tt

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

('í)Vsouladuss63odst. 1zákona ě.

12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Ve znění

pozdějšíchpředpisů, budou orgány města Staryi Plzenec namísto orgánŮ obce

Nezvěstice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy
orgánŮm obce Ve správním obvodu obce Nezvěstice' a to na úseku přestupků
svěřenou orgánŮm obce Nezvěstice účinnýmiprávními předpisy.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány města Starý Plzenec věcně a místně
příslušnýmisprávními orgány v řízeníve správním obvodu obce Nezvěstice.
(3) Vybrané náhrady nákladů řízení a výnos pokut uloŽených orgány města Staný
Plzenec při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Staý Plzenec.

čt. ttt
Úhrada nákladů
(1) Za Výkon předmětu smlouvy v určenémrozsahu poskytne obec Nezvěstice ze
svého rozpočtu městu staný Plzenec příspěvek ve výši 550 Kč (slovy pět set
padesát korun českých) za jeden vyřízený přestupek.

(2) Příspěvek se uhradí za každépololetí dle vyřízených přestupků na základě
faktury se splatností '10 dnů ode dne doručení.
Čt. tv

Doba trvání smlouvy
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurěitou.
moŽné ukončit Vzájemnou
(2) Tuto smlouvu

je

dohodou smluvních stran Se
souhIasem Krajského úřadu Plzeňského kraje nebo výpovědí kterékoli ze
smluvních stran. Výpovědní doba činí3 měsíce a počíná běŽet prvním dnem
kalendářního měsíce nás|edujícího po měsíci, v němž byla výpověd' doruóena
druhé straně' Výpověď musí být oběma stranami oznámena Krajskému úřadu
Plzeňského kraje.

V ostatních bodech zůstává veřejnoprávní smlouva beze změn'

Společná ustanovení
jeho
Smluvní strany zveřejní dodatek Ó. 1 k VeřejnoprávnÍ smlouvě bezodkladně po
uzavření na úředníchdeskách svých obecních úřadůnejméně po dobu 15 dní'
2) Po dobu platnosti tohoto dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadůinformaci o uzavření dodatku a jeho předmětu'
jeden Ste'inopis obdrŽí obec
3) Tento dodatek se Vyhotovuje Ve 3 stejnopisech, přičemŽ
Nezvěstice' jeden stejnopis obdžíměsto Staný Plzenec a jeden stejnopis
is přÍlohami obdžíKrajský úřad Plzeňského kraje spolu se Žádostí o souhlas
1)

s uzavřením dodatku.
4) Přílohu k tomuto dodatku tvoří příslušnéusnesenÍ Rady obce Nezvěstice, usnesení
Rady města Staný Ptzenec a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského
kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením'
5) Doáatek nabývá úóinnosti poté' co nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje o uděIení souhlasu s uzavřením dodatku'
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