
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 21'.12.2018 uzavřené mezi
městem Letovice a obcí Křetín

Na základě usnesení Rady města Letovice ze dne 5. 2. 2020 a usnesení Zastupitelstva obce

IGetín ze dne I. 7 . 2020 uzaviraji níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní

smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků ze dne 2I. 12.2018 (dále jen

Dodatek č.1)

čt.I.
Smluvní strany

1. Město Letovice
navenek zastoupené starostou města Mgr. Petrem Novotným
Masarykovo náměstí2l0/ 19,679 6L Letovice, kraj Jihomoravský
rčo: 00 280 518
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
(dále jen město Letovice)

2. Obec Křetín
navenek zastoupená starostou obce Ing. Bořkem Procházkou
Křetín 100,6796 62Kíetín, kraj Jihomoravský
Ič:00280402
PřÍslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
(dále jen obec Křetín)

čt. tI.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, Že veÍejnoprávní smlouva ze dne 21. prosince 2018, ke které

vyslovil souhlas Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 6. 2. 2020 rozhodnutím č. j. JMK
\941Il 2OI9 (nabytiprávni moci dne 23.2.2019) se mění a doplňuje takto:

Dosavadní zněníČt. ttt. veřejnoprávní smlouvy se ruší anahrazujenovým zněním:

Čt. uI
Úhrada nákladů

1. Zakažďý izapoěatý kalendářní rok výkonu předmětu této smlouvy poskytne obec Křetín ze
svého rozpočtu městu Letovice na jeho účet č. 820631/0100 roční neinvestiční příspěvek ve
výši 2000 Kč (slovy: dva tisíce korun ěeských), a to do 31. května daného kalendářního roku
a dále příspěvek ve výši 1000,- Kě zakaŽdý přestupek, který budou orgány města Letovice
projednávat a k jehoŽ projednání by jinak byly příslušné orgány obce.

a



2. Zaprojednaný přestupek bude smluvními stranamí považovánkaždý přestupek ukončený:

alrozbodnutím o uloŽení správního trestu
b/ projednáním přestupku bez uloŽení správního trestu, tj. podrníněné upuštění od uloŽerrí

správního trestu nebo upuštění od uloŽení správního trestu
cl od|ožením věci z důvodrr uvedených v ZoP nebo správním řádu
dl zastavenimŤízeni z důvodu uvedených v ZoP nebo správním řádu
e/ uloŽením správního trestu v ptikaznimřízeni - příkaz na místě a příkazový blok
ťl vydánimpřikazu o uložení správního trestu
g/ postoupením věci jinému správnímu orgánu

3. Úhrada příspěvku zaprojednané přestupky bude hrazena jedenkrát ročně nazákladě ťaktury
se splatností 15 dnů ode dne jejího doručení.

čl ru.
Společná ustanovení

1' ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zistávaji v platnosti.

2' Smluvní strany zveřejni tento Dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní ($ 66c odst. 2 zákona č.12812000
sb.).

3. Po dobu platnosti tohoto Dodatku č. 1 vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavřeni tohoto dodatku a jeho předrnětu.

4' Dodatek č. 1 se vyhotowje ve třech stejnopisech' přičernŽ jeden stejnopis obdrŽí obec Křetín,
jeden stejnopis obdrži město Letovice a jeden stejnopis s přílohami obdrži příslušný krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.

5. Přílohy Dodatku č' 1 tvoří usnesení Rady města Letovice a usnesení Zastupitelstva obce
Křetín o schválení toho dodatku a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu k j eho uzavŤení.

DoloŽka podle ustanovení Q 47 zákonač. l28l 280Q Sb.'o pbcísh' vpzlelú ppzděiších piedprsů.

Dodatek č. 1 veřejnoprávni smlouvy byl schválen usnesením Rady rněsta Letovice ze dne 5' 2
2020 a usnesením Zastupitelstva obce Křetín ze dne 1,.7 .2020.
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z usnesenl z ier7náni 7.astl obce Křetín dne 1 .7 ^2o)'o

Návrh č.3l512020
Zastupitelstvo obce Křetín schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze ďne 2I.12.2018
uzaťené mezi městem Letovice a obcí Křetín a pověřuje starostu k podpisu Dodatku.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 ZdrŽeli se: 0
Usnesení č. 3 l 512020 bylo schváleno.

V Křetíně dne3.7.2020

Ing. Bořek Procházka' starosta



Výpis
z27.schúze Rady města Letovice konané dne 5. Února2020

2020-RM-27-54
Rada města Letovice schvaluje dodatky č.1 veřejnoprávních smluv uzavřené podle ust. $ 63
odst. 1 zákona č' 12812000 sb', o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. s 160 odst' 5
zákona ě' 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s obcemi Míchov, Křetín,
Vranová, Nýrov, Prostřední Poříčí, Skrchov, Horní Poříčí, Stvolová, Sulíkov, Horní SmÉov,
Petrov, Lazinov, Deštná, Roubanina (dle schváleného vzoru).

V Letovicích dne 31.3' 2020

Za sp rávnost: Lenka Dvořáková


