
Dodatek č. 1

K veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 3. prosince 2004 mezi městem Uherské Hradiště
a obcí Z|echov k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 35911999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů' uzavŤené na základě
usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne I. _ 2. tijna 2004 ě. 65014I a usnesení
Zastupitelstva obce Z|echov ze dne 9, záŤí 2004 (dáIe j en,'veřejnoprávní smlouva..).

Čt.I
Smluvní stranY

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01, Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
ICO: 002 91 411

číslo účtu: I 54307 831 9/0800

a

2, Obec Zlechov
se sídlem obecního úřadu ve Zlechově, č.p' 540, PSC 687 IO,
Zlínský |<raj,

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Ing. ondřejem Machalou
IČo: ooz 91 609

číslo účtu: 3121 -72I l0r00

Čt. u
Předmět dodatku

Upravuje odstavce č. 1 a č.2 č|. ilI _ Úhrada nákladů veřejnoprávní smlouvy, které se celé
ruší a nahrazýi novými' a to v následujícím znění:

',obec Z|echov se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště
v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní
smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 6 000 Kč ročně...

,,Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak,
že obec ZIeC,hov převede po dobu platnosti této smlouvy vždy nejpozději do 31.

bŤezna kaŽdého kalendářního roku uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště...
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CI. ilI
Společná ustanovení

V ostatních částech z.Ůstává veřejnoprávní smlouvabeze změn,
Tento Dodatek k veřejnoprávní smlouvě se uzavirá s účinností od 01.01.2015 a je
uzavřen dnem' kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s jeho
uzavŤením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jeho
uzavŤení na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých obecních úřadů vedle informace o uzavřené veřejnoprávní smlouvě a
jejím předmětu i informaci o uzavření tohoto Dodatku č. 1 a jeho předmětu.
Tento Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se vyhotovuje ve třech stejnopisech,
přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zlechov, jeden stejnopis obdrží město Uherské
Hradiště a jeden stejnopis Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrŽí
Krajský uŤad Z|ínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením Dodatku č. 1
veřej noprávní smlouvy.
Přílohu Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva obce
ZIechov ze dne 27. listopadu 2014 a usnesení a usnesení Rady města Uherské Hradiště
č. 49l3/RMl20I5 ze dne 13. ledna 2015 o souhlasu s uzavřením tohoto Dodatku č. 1
veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kra|e o
udělení souhlasu k uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy.
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V |.Jherském Hradišti dne.
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Ing. Stanislav Blaha

starosta města Uherské Hradiště
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/2, I L
Ing. ondřej Machala
starosta obce Zlechov



USNESENI
z I. zasedáni Zastupitelswa obce Z|echov, konaného dne 27 .|| .20|4 v zasedací místnosti obecního
uřadu Z|echov.

USNESENÍ č.18

USNESENÍ č. 19

USNESENÍ č.20

USNESENÍ t. zt

USNESENÍ č.22

USNESENT E.ZS

USIYESDNÍ č.24

usN-EsENt r.zs

USNESENÍ č.26

USNESENÍ t'. zl

USNESENI č.28

Zasfupite|stvo obce Zlechov schválilo program I. zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Z|echov zvolilo Petra Výstupa a lvanu Miku|ovou
ověřovateli zápisu a Naděždu Náplavovou zapisovatelkou
I. zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Zlech'ov zvolilo Ivana Vojtěška a ing. Stanislava
Tománka členy návrhové komise I .zasedání zasfupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Z|echov schválilo zápis z XVII .zasedání
zastupitelstva obce Zlechov ze dne 25,9.2014

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo zápis z nstavujícÍho zasedání
zastupitelstva obce Zlechov ze dne 6.11.2014

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo plán zased ání 7astupitelstva
obce Zlechov na rok 2015 z 3l20l5,6l20|s,9l201s,|2l2015,termÍny
budou upřesněny

Zastupítelstvo obce Zleclrov stauovilo měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena Zo Z|echov ve výši 540,. Kč s účinností
od27.ÍÍ.20t4

Zastupitelstvo obce Z|eehov schválilo rozpočtové opaÚření ě. 4 obce
Zlechov na rok 2014

Zastupitelstvo obce Z|echov schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě v oblasti sociálně.právní ochrany dětí mezi městem
Uh.Hradišté a obcí Zlechov: předmět dodatku - úhrada nákladů pro
obec s počtem obyvatel do 2000 - částka ó 000'-Kč ročně

Zastupitelstvo obce Z|echov deleguje starosfu Ing..ondřeje Machalu
jako zástupce obce Z|echov do rady svazku obcí ,,Čisfý Zlechovs\f;
potok* a Ing. Stanislava Tománka jako zástupce obce Zlechov do
kontrolní komise svazku obcí,,Cisfý Zlechovslcý potoK.

Zastupitelstvo obce deleguje starostu Ing. ondřeje Machalu jako
zástupce obce Zlechov do orgánů Mikroregionu Buchlov a MAS
Buchlov, mikroregionu Súaroměstsko, pro územní plánování, na
valné hromady svrL na valné hromady Singulárního společenstva
jichž je obec Zlechov členem pro volební období 20t4 - 20|8

Zastupitelstvo obce schválilo žádost č.39412014 ze dne 20.|0.2014
p. Spitky Radka, Sevastopolská 341/11, Brno o povolení hostování
lunaparku v obci Zlechov při přiležitosti hodů v roce 2015

Ushl-EsENÍ č.29



USNESENÍ č.30

UsnrEsENÍ č.3r

Ve Zlechově 28.1|.2014

Zapisovatel:

Náwhová komise:

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo na základě žádosti č,.14812014
ze dne 19.11.2014 Zá'ix|adní škoý a Mateřské školy Zlechov přijetí
Íinančniho daru na zaplacení školních obědů dětem ze sociálně
slabých rodin z projektu obědy pro děti, vytipované děti Náptavová
Marta, Náplavová Ludmila, trvale bytem Zlechov 299

Zastupite|stvo obce Zechov schválilo žádost č',417l20t4 ze dne
13.1l.2014 Svazku obcí čistý Zlechovs\ý potok o povolení
kvypouštění odpadních vod do vod povrchovýc}, jedná se o
vypouštění odpadních vod z CoV Svazku obcí Cistý Zlechovský
potolg která čistí odpadní vody z úz;emí obcí Břeste\ Tupesy,
Zlechov

,l'/ti .,/ ,// i ' ( '// \'

Id. ildř;j.M;;hJ;
starosta obce

,/t z^. *\
NaděŽda Náplavová
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,sení RM 13.1.2015 Stránkaě.Iz1

Město Uherské Hradiště
USNESENÍ
3. schůze Rady města

konané dne 13' 1.2015
číslo usnesení +gi g/RM lz0I5lVeřejný

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatků č' 1 k veřejnoprávním sm|ouvám k zajištění výkonu přenesené působnosti pod|e zákona

č' 359/199 Sb', o sociá|ně právníochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, uzavřeným s obcemi Babice,

Bí|ovice, Boršice, Boršice u B|atnice, Březo|upy, Hluk, Huštěnovice, Ja|ubí, Jankovice, Kněžpo|e, Kostelany

nad Moravou, Košíky, Kud|ovice, Mistřice, Modrá, Nedach|ebice, Nedakonice, ořechov, ostrožská Nová

Ves, Podo|í, Po|ešovice, Popovice, Sušice, Svárov, Topo|ná, Trap|ice, Újezdec, Yážany, Zlechov'

Předmětem jednot|ivých dodatků je změna výše úhrady nák|adů vznik|ých městu Uherské Hradiště, o které

by|o rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště dne 23, záYí 2oI4 usnesením č'

161s/102/RM 12014.

Výsledek hIasování

Pro: 9 Proti: 0 Neh|asova|: o zdržel se: o Usneseníby|o: PŘIJATo

Ing. Stanislav Blaha

starosta města

Vytvořeno dne 14'1'2015 9:I7:I4

),/
Ing. Zdeněk Procházka

místostarosta města
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/1esení R.N|23,9.2014 Stránkač.1zI

Město Uherské Hradiště
UsNESENí

102. schůze Rady města
konané dne 23.9.2014

čís|o usnesení 1615/102/RM /2074lYeYejný

Návrh na zv'úšení úhrad za v'úkon na úseku sociá|ně-právní ochranv dětí ná základě uzavřených
veřeinoprávních sm|uv

l. Rada města schvaluje
nnýšeníúhrad nákladů za ýkon agendy na úseku sociá|ně-právníochrany dětí na zák|adě veřejnoprávních
smluv uzavřených mezi městem Uherské Hradiště a obcemi v jeho správním obvodu takto;

pro obec s počtem obyvatel do 200

pro obec s pďtem obyvate| do 500

pro obec s počtem obwate| do 1000

pro obec s počtem obyvate| do 2000

pro obec s počtem obyvate| do 5000

pro obec s počtem obyvatel nad 5000

3.000 Kč ročně

4'000 Kč ročně

5.000 Kč ročně

6'000 Kč ročně

7.000 Kč ročně

12.000 Kč ročně.

Výs|edek h|asování

Pro: 9 Proti; 0 Nehlasova|: 0 zdrže| se: 0 Usnesení by|o: PŘIJATo

Květos|av Tichavský
starosta města

Vyfuořeno dne 7'10.2074 9:45za7
Eva

Ing. Stanislav Blaha

místostarosta města
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Zádost o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Město Uherské Hradiště
se sídlem, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01, Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
tČo: ooz 91 4]1

a

Obec Zlechov
se sídlem obecního úřadu ve Z|echově, č.p. 540, PSČ 68] 1,0, Z|ínský Isaj,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Ing. ondřejem Machalou
ICO: 002 91609

Důvod uzavření Dodatku č. 1 k veřeinoprávní smlouvě:

Důvodem uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku sociálně-právní ochrany dětí je
zvýšení úhrad nákladů na výkon agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Po dobu
uplynulých 10 let, nebylo ke zvýšení přikročeno, ale jelikoŽ došlo k nárůstu nákladů na výkon
sociálně-právní ochrany dětí na straně Města Uherské Hradiště (výdaje na technické a
materiální r,ybavení sloužící k výkonu sociálně-právní ochrany dětí' výdaje na pohonné
hmoty, inflace,..') přistoupila Rada Města Uherské Hradiště dne 23' záŤí 2014 ke zvýšení
úhrad nákladů na výkon agenqy na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

,.i1 ... -.;:. 
l.. Ú

/y.i/'
Ing. ondřej Machala
starosta obce Zlechovstarosta města Uherské Hradiště

Přílohy:
o Dodatek č' 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavÍený mezi městem Uherské Hradiště a obcí Zlechov.
o Usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 1615l102lRM/2014 ze dne 23. záŤí 2014 ohledně návrhu na

zvýšeni úhrad na výkon na úseku sociálně právní-ochrany dětí.
o Usnesení Rady města Uherské Hradiště č.49l3lRMl2015 ze dne 13. ledna 20|5 o schválení uzayÍeni

dodatků k veřejnoprávním smlouvám'
o Usnesení Zastupitelstva obce Zlechov č. 26 ze dne 2]. listopadu 2014 o schválení uzavření dodatku č. 1

k veřejnoprávní smlouvě.
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