Dodatek č. 1
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Obcí Křesetice
dne 25.2.2015 podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, k výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Křesetice, IČO 00236187, zastoupená starostkou obce Mgr. Marií Jirků,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
adresa obecního úřadu: Obecní úřad Křesetice, 285 47 Křesetice, Středočeský kraj
(dále jen Obec Křesetice)
a
2. Město Kutná Hora, IČO 00236195, zastoupené starostou města Bc. Martinem Starým, DiS.,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
adresa městského úřadu: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora, Středočeský kraj
(dále jen Město Kutná Hora)
Čl. II
Na základě usnesení Zastupitelstva Obce Křesetice č. 12/2016, bod 8 ze dne 19.12.2016
a usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 242/16 ze dne 13.12.2016 uzavírají uvedené
smluvní strany dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Křesetice a Městem
Kutná Hora dne 25.2.2015.
Čl. III
Úhrada nákladů
Dodatkem č. 1 se mění článek III veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Křesetice
a Městem Kutná Hora dne 25.2.2015 takto:
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Křesetice ze svého rozpočtu
Městu Kutná Hora na jeho účet příspěvek ve výši 1.500 Kč (slovy: jedentisícpětset) za jeden
projednaný případ. Příspěvek bude poskytován na základě vyúčtování doručeného Městem
Kutná Hora.
Čl. IV
Dodatek č. 1 je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení
souhlasu s uzavřením tohoto dodatku č. 1 nabude právní moci, tímto dnem dodatek č. 1 nabývá
účinnosti.
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů (nejméně po dobu 15 dnů).
Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti dodatku č. 1 na svých úředních deskách sdělení
o uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Přílohu k dodatku č. 1 tvoří usnesení Zastupitelstva obce Křesetice a usnesení Zastupitelstva
města Kutná Hora o souhlasu s jeho uzavřením.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden výtisk
obdrží Obec Křesetice, jeden výtisk obdrží Město Kutná Hora a jeden výtisk spolu s přílohou
a se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku č. 1 obdrží Krajský úřad Středočeského kraje.

Bc. Martin Starý, DiS.
starosta Města Kutná Hora

Mgr. Marie Jirků
starostka Obce Křesetice

V Kutné Hoře dne 15.2.2017

Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 nabylo právní moci
dne 5.4.2017

