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Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne28.7.2004 mezi městem Uherské Hradiště
a obcí Zlechov k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona

č,2auÚga Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

uzavřené na zakladě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne27.4.20a4 č.5O5l32
a usnesení Zastupitelsťva obce Zlechov ze dne l1.3.2004 bod22

Čl. r
Smluvní stranv

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 68ó 70
zastoupené starostou Květoslavem Tichavským
IČo: O02g14?|
číslo účfu : l9-1 5Ba7Wl9l0800

a

2. Obec Zlechov
se sídlem Zlechov č.p.540, PSČ 687 10
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště'
zastoupená starostou Ing. Antonínem Hďodou
ICO:00291609
číslo účtu : 3|2|-721/0100

se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi nimi dne28.?,2004 formou
Dodatku č' 1 takto :

čt. tl
Předmět dodatku

Uprawje se čl. ilI. Úhrada nákladů veřejnoprávní smlouvy, kteď celý nově zní :

l. obec Zlechov se zavazuje k úhradě nríkladů vnriklých měsfu Uherské Hradiště
v souvislosti s výkonem přenesené působností v rozsahu určeném touto veřejnoprávní
smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 1'300,-Kě zakaŽdé vyÍízené oinrímení o
přesfupku, k jehoŽ vyffzení by jinak byly příslušné orgány obce Zlechov.
Uhrada nrákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po
doručení oznámení o přestupku, k němuž došlo v riímci správního obvodu obie
Z|echov, vystaví město Uherské Hradiště obci Zlechov fakturu na úhradu výše
uvedené paušální častky l.300,- Kě.
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CI. ilI
Společná ustanovení

V ostatních ěástech zůstává veřejnoprávní smlouva beze změn.

Tento Dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě se uzavírá súčirrností od 1.7'2012 a je

uzavřen dnem, kdy rozhodnuti příslušného krajského uřadu o udělení souhlasu s jeho

Ve Zlechové dne 2, 5. 20L2

5.

uzavřením nabude prrívní moci.

3. Smluvní strany 
"ůr.ini 

Dodatek č. 1 veřejnoprár.raí smlouvy bezodkladně po jeho

uzavření na uiédních áeskách svých obecních uřadů nejméně po dobu 15 dnů'

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na uředních deskách svých

obecních uřadů vedle inťormace o uzavřené veřejnoprávní smlouvě a jejím předmětu i

informaci o uzavření tohoto Dodatku č.1 ajeho předmětu.

Tento Dodatek ě. 1 k veřejnoprávní smlouvě se vyhotovuje ve třech stejnoPisech,

piieemz jeden stejnopis obárží.obec Zlechov, jeden stejnopis obdrží město Uherské

i.Iradiště.a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy spřílohou obdrží lftajský uřad

Zlínského kraje spolů '" 
zaao.u o iouhlas s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní

smlouvy.
Přílohu k Dodatku č. l veřejnoprávní smlouqy tvoří usnesení Zastupitelstva obce

Zlechov č. lg7 ze dne s.lz.2otl a usnesení Rady města Uherské Hradiště

č' 619/40/Rtú/2012 ze dne 3.4.2012 o sorůlÍlsu suzavřením.tohoto Dodatku č. l
veřejnoprávní smlouvy a pÍavomocné rozhodnutí Krajského trřadu Zlínského kraje

o oďet.ni souhlasu k uzavření Dodatku č" 1 veřejnoprávní smlouvy.

V Uherském Hradišti d'. .1.1. !: . .lll
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lng. Antonín Haloda
starosta obce Zlechov
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