1

Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě č. 1/2004-F o zajištění přenesené působnosti dle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích uzavřené dne 20.2.2004
Smluvní strany:
1) Město Říčany
se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
zast. starostou Mgr. Vladimírem Kořenem
IČ 00240 702
bank.spoj.: Komerční banka, a.s. pobočka Říčany
č.ú. 19-724201/0100
2) Obec Strančice
se sídlem Revoluční 383, 251 63 Strančice
zast. starostou Jiřím Šindelářem
IČ 00240 788
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

I.
Mezi městem Říčany a obcí Strančice byla dne 20.2.2004 uzavřena veřejnoprávní
smlouva o zajištění přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích.
II.
Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl uzavřen tento dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě č. 1/2004-F, na základě kterého se mění čl. 3, který nově zní:
Čl. 3. Úhrada nákladů:
nově zní:
1) Náklady za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu budou obci Strančice
fakturovány ročně, nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce února
následujícího kalendářního roku, a to na základě vyúčtování předloženého městem
Říčany.
Na základě vzájemné dohody smluvních stran činí cena za 1 projednaný přestupek
1.898,- Kč a cena za 1 vyhotovený posudek činí 82,- Kč. Tato cena je splatná na
základě faktury vystavené městem Říčany se 14-ti denní splatností.
2) Při nedodržení dohodnutého termínu úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti
je obec Strančice povinna zaplatit městu Říčany úrok z prodlení ve výši dle Nařízení
vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
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III.
Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Říčany na svém zasedání dne
………… pod č.uns. …………... a Zastupitelstvo obce Strančice na svém zasedání dne
…………….pod č.usn. ………………………..
IV.
Tento dodatek je podle ust. § 160 odst. 5 a § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění, uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku, nabude právní moci a
tímto dnem tento dodatek nabývá účinnosti.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nemění se.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Dodatek byl vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis
obdrží město Říčany, jeden stejnopis obec Strančice a 1 stejnopis obdrží Krajský úřad
Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.

V Říčanech dne ………………

…………………………
Město Říčany
zast. starostou
Mgr. Vladimírem Kořenem

…………………………….
Obec Strančice
zast. starostou
Jiřím Šindelářem

