DODATEK

Č. 1

K VEŘEJNOPRÁVNÍ

SMLOUVĚ

o výkonu přenesenépůsobnosti na úseku projednávání přestupků
uzavřenáv souladus ustanovenímS166zákonač. 500/2004Sb.,správníhořádu,ve
znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení schůze Rady města Tišnova č. RM/47/16/2021 ze dne 21. 7. 2021 a usnesení

a
Zastupitelstv
obceÚsuší
č.16/2021zedne27.5.2021,uzavírají
nížeuvedené
smluvní
stranytento
dodatek č. 1 k veřejnoprávnísmlouvě o výkonu přenesenépůsobnosti na úseku projednávání
přestupků:
čl. I

Smluvní strany
1.

Město Tišnov (obec s rozšířenou působností)
zastoupené starostou města Bc.Jiřím Dospíšilem

sesídlem nám.Míru 111,666 19Tišnov,kraj Jihomoravský
IČ 002 82 707

(dále jen „město Tišnov")
2.

Obec Úsuší

zastoupená starostou obce Ing. Markem Vrtělem

sesídlemÚsuší3, 66601Tišnov,krajJihomoravský
IČ 003 66 005

příslušnádo správníhoobvoduobces rozšířenoupůsobností—městaTišnova
(dálejen „obec Úsuší”)
čl. II

Předmět smlouvy

(1)Smluvnístranykonstatují,žedne28.12.2017bylamezinimiuzavřenaVeřejnoprávní
smlouvao

výkonupřenesené
působnosti
naúsekuprojednávání
přestupků
(dálejen„VPS")
asmluvní
strany
sedohodly,žetuto smlouvuzmění,protoje uzavírán
tento Dodatekč.1(dálejen„Dodatekč.1").
(2)PředmětemDodatkuč.1 je změnaobsahuVPSv článkuIV.odstavec1,kdysevypouštípůvodní
znění odstavce a vkládá se toto nové znění:

„Za výkonpředmětusmlouvyv určenémrozsahuposkytneobecÚsušíze svéhorozpočtuměstu
Tišnovunajehoúčetč.9005-1425641/0100,
variabilnísymbol00366005,příspěvek
vevýši3.000,-Kč
(slovy:tři tisícekorunčeských)zajedenvyřízenýpřestupek.t”

čl. lil
Závěrečná

ustanovení

(1) TentoDodatekč. 1 se vyhotovujeve třech stejnopisech,
přičemžjedenstejnopisobdržíobec

í
Úsuš
jedenstejnopis
město
Tišnov
ajedenstejnopis
včetně
příslušných
přílohobdrží
Krajský
úřad
Jihomoravského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením Dodatku č. 1.

(2) Ostatníujednáníobsažená
veVPSjsou nedotčenaa zůstávajíbezezměn.

(3) Smluvní
stranyzveřejníDodatek
č. 1 bezodkladně
pojehouzavření
naúředních
deskách
svých
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(4) PřílohyktomutoDodatku
č.1tvořía)usnesení
RadyměstaTišnova
a b) usnesení
Zastupitelstva

obce Úsušío souhlasu
s uzavřením
tohoto dodatkua c) rozhodnutí
Krajského
úřadu

Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.
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(5) Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

o udělenísouhlasusjeho uzavřenímnabudeprávnímoci.Účinnostitento DodatekČ.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.

V Tišnově

dne

V Úsuší dne

. q. 20 Z 4

Ing. Marek Vrtěl
starosta obce Úsuší

Bc. Jiří Dospíšil
starosta

města Tišnova

Přílohy:

1. usnesení Rady města Tišnova

2. usneseníZastupitelstvaobceÚsušío souhlasus uzavřenímtohoto dodatku
3. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřenímtohoto dodatku.
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