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DODATEK Č. 1
K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávánípřestupků

uzavřená v souladu s ustanovením $ 166 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu, ve

znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení schůze Rady města Tišnova č. RM/32/16/2021 ze dne 21.7.2021 a usnesení

Zastupitelstva obce Níhov č. 9 ze dne 18.6.2021, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků:

ČI. I
Smluvní strany

1. Město Tišnov (obec s rozšířenou působností)

zastoupené starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, kraj Jihomoravský

IČ 002 82 707
(dále jen „město Tišnov“)

2. Obec Níhov

zastoupená starostou obce Ing. Janem Dvořáčkem

se sídlem Níhov 17, 594 55 Dolní Loučky, kraj Jihomoravský

IČ 008 42 699
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Tišnova

(dále jen „obec Níhov“)

ČI. li
Předmět smlouvy

(1) Smluvní strany konstatují, že dne 15. 12. 2017 byla mezi nimi uzavřena Veřejnoprávní smlouva o

výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků (dále jen „VPS“) a smluvní strany

se dohodly, že tuto smlouvu změní, proto je uzavírán tento Dodatekč. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).

(2) Předmětem Dodatku č. 1 je změna obsahu VPS v článku IV. odstavec 1, kdy se vypouští původní

znění odstavce a vkládá se toto nové znění:

„Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Níhov ze svého rozpočtu městu

Tišnovu na jeho účet č. 9005-1425641/0100, variabilní symbol 008 42 699, příspěvek ve výši 3.000,- Kč

(slovy:tři tisíce korun českých) za jeden vyřízený přestupek.“

ČI
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Dodatekč. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec

Níhov, jeden stejnopis město Tišnov a jeden stejnopis včetně příslušných příloh obdrží Krajský

úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením Dodatkuč. 1.

(2) Ostatní ujednání obsažená ve VPS jsou nedotčenaa zůstávají beze změn.

(3) Smluvní strany zveřejní Dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých

úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(4) Přílohy k tomuto Dodatku č. 1 tvoří a) usnesení Rady města Tišnova a b) usnesení Zastupitelstva

obce Níhov o souhlasu s uzavřením tohoto dodatku a c) rozhodnutí Krajského úřadu

Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.

(5) Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá



 

dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení

souhlasu k uzavření tohoto Dodatku č. 1 nabylo právní moci, nejdříve však dnem 1.1.2022.

VTišnově dne

©

23. 08. 2021 VNíhově dne ZZ- € 22T

Pa. ažÍY
  

Bc. Jiří Dospíšil

starosta města Tišnova

 

Přílohy:

1. usnesení Rady města Tišnova

2. usnesení Zastupitelstva obce Níhov o souhlasu s uzavřením tohoto dodatku

3. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.
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