DODATEK č. 1
K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 29.08.2007
o zajištění výkonu přestupkové agendy
uzavřené mezi městem Hostinné a obcí Rudník
Na základě usnesení Zastupitelstva města Hostinné ze dne 22.02.2021 č. 233/14/ZM/2021-I
a usnesení Zastupitelstva obce Rudník ze dne 24.02.2021 č. 3b/19/2021 v souladu s ustanovením
§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a částí pátou
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů uzavírají níže uvedené smluvní
strany tento dodatek č. 1.

I.
1. Město Hostinné
zastoupené starostkou města Ing. Dagmar Sahánkovou
Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí
a
2. Obec Rudník
zastoupená starostou obce Ing. Alešem Malochem
čp. 51, 543 72 Rudník, IČO: 00278246
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí

II.
1. Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 29.08.2007 (tedy dnem, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydané pod čj.: 13024/VZ/2007,
kterým byl vydán souhlas k jejímu uzavření) veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu
části přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tímto dodatkem se mění následující odstavce níže uvedených článků výše uvedené
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 3
Úhrada nákladů
1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Rudník městu Hostinné
náklady ve výši 2.500 Kč za každý oznámený přestupkový případ doručený městu
Hostinné od 01.04.2021.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
4) Ukončit platnost výše uvedené veřejnoprávní smlouvy před termínem stanoveným v Čl. 4
lze písemnou dohodou smluvních stran a se souhlasem Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Obě smluvní strany jsou rovněž oprávněny tuto smlouvu
před termínem stanoveným v Čl. 4 vypovědět písemnou výpovědí, která musí být doručena
druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní lhůty se
tato smlouva ukončuje. Smluvní strany se zavazují, že o učiněné výpovědi budou
neprodleně informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
3. Ostatní ustanovení shora specifikované veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny.

V Hostinném dne 01.03.2021

V Rudníku dne 02.03.2021

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města Hostinné

Ing. Aleš Maloch v. r.
starosta obce Rudník

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě ze dne 29.08.2007 o zajištění výkonu přestupkové agendy
byl uzavřen (resp. nabyl účinnosti) dne 26.03.2021, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje č.j.: KUKHK-9188/OP/2021-2 o udělení souhlasu s uzavřením
tohoto dodatku.

