
SMLUVNÍ LIST

1) Návrh smlouvy č.: 941/2014/1 ze dne: 06.06.2017

2) Předmět smlouvy: Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků

3) Druhá smluvní strana: Obec Slup, Slup 42/, 67128 Slup

4) Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu pinění odpovídá:

Jméno: Čep Josef Ing. Datum: Podpis:

5) Vypracováno — posouzeno právníkem:

Podpis: Datum: -7 C- c),)

zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy

6) Projednáno s dotčenými odbory:

odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing.

7) Připomínky:

8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MáJ:

9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne

10) Projednáno v radě města: Ano/Ne Č. usn ení: 97/2017, bod č. 4835 ze dne 24.4.
2017

Dne: (‘'. 21141' Podpis:

11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ano/ snesení:

12) Smlouvu podepsal: podpis: dne: 13, 06, 2017
13) Smlouva ze zákona zveřejněno: dne:

14) Smlouva byla zveřejněno v Registru smluv Ministerstva vnitra dne: pod ID:

15) Do centrální evidence přijato dne: převzal:



Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

Na základě usnesení Rady města Znojma č. 97/2017 bod č. 4835 ze dne 24.04.2017 a usnesení 
Zastupitelstva obce Slup Č. 3/2017 ze dne 15.05.2017 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle 
§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 159 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy sepsané dne 
13.11.2014: 

Článek I. 

Město Znojmo 
jednající starostou města: Ing. Vlastimilem Gabrhelem 
sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, Jihomoravsky-  kraj 
IČ: 0029388 
jako obec s rozšířenou působností 

a 

Obec Slup 
jednající starostou obce: Ing. Jiřím Slezákem 
sídlo: Slup 42, 671 28, Jihomoravský kraj 
IČ: 00637017 
příslušná do správního obvodu města Znojma — obce s rozšířenou působností 

Článek II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše specifikovaná veřejnoprávní smlouva se mění tak, že článek 

IV. nové zní takto: 

IV. 

1. Za výkon předmětu smlouvy v uvedeném rozsahu poskytne obec Slup ze svého rozpočtu 
městu Znojmo příspěvek ve výši 3.000,-Kč (slovy:třitisíce korun českých) za každý 
přestupek, který bude oznámen městu Znojmo. 

2. Vyúčtování úhrady nákladů bude provedeno jednou ročně, a to za období leden — prosinec 
příslušného kalendářního roku. 

3. Platba bude splatná do 30 dní ode dne doručení vyúčtování na účet města Znojma. 
Bankovní spojení bude uvedeno ve vyúčtování. 

2. V ostatním zůstává veřejnoprávní smlouva nezměněna. 



Článek III.

1.Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jeden
stejnopis obdrží město Znojmo, jeden stejnopis obec Slup a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Jihomoravského kraje spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.

2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jeho
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.

3.Dodatek č. 1 je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení
souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz souhlasu připojují níže své podpisy.

1 3, 06, 2017
Ve Znojmě dne Ve Slupi dne 25. 05. 2017

OBEC !3L:tii)
071 28 ,,ia;. osiavice

15834 .5379/0800
Cr.)370-i 7, 515 235 429

Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma

ří Slezák
a obce Slup


