Dodatek č. L

f

k veřejnoprávní smlouvě k zajišťováníčinnosti podle zákona o obecní
policii ze dne L8.3.20L6 (dále jen ,,veřejnoprávní smlouva")

Smluvní strany:
obec Vestec, IČ: 00507644
sídlem Vestecká ě.3,252 50 Vestec, kraj Středočeský
jednající pan Tibor Š.'egstarosta
(zÍizov atel obecní policie Vestec)
a

obec HerinlÝ IČ: 00640140
sídlem Do Višňovky 28,251' 01" Herink, kraj Středočeský
jednající pan Karel Zeman, starosta

I.

Smluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy ze dne 18.3.201'6
(tj. den nabytí ptávní moci rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy; smlouva podepsána poslední smluvní stranou dne

1.

2.3.201'6), a to v

následujících částech:

bod L,2,, smlouvy, Způsob úhrady nákladů, se rušía nahrazuje
novým textem následujícího znění:
Text v

1

č1. [I.,

se

obec Herink se zaaazuje za plnění úkolůdle této smlouay hradit obci Vestec azniklé

náklady tl celkoaé částce 425.325,-

Kč (slooy: čtyři sta ilaacet pět tisíc tři

sta

iloacet pět konln česlc,ých) za kalendóřní rok. Dohodnutá částka pokývá paušálně

aeškerénákladyspojenésaýkonemčinnostiobecnípoliciiVestecnnúzemíobce
a
Herink ačetně administratiuní činnosti

2

cestoaních aýda1ů'

nejpozději
splátkóch po 1'06'337'- Kč' uždy
Tato částka bude hrazena ue čtyřech
kalendářního
měsíce'příslušnéhočturtletíběžného
prostředního
dni
kpatnáctému

roku,Vroce201,8budepraníplatbarealizoaónaukaětnu.Tytočástkybudou
aedený u Čs a's' č' 038805438910800'
přeaodem na účetobce Vestec,
poukazoaány
a

ar i ab

ilní sy mb ol 00

6

40140 )

II.

Změna,nakterésesmluvnístranydohodlyvtomtododatkuč.1.,nabývá

1.

účinnostiod L.5. 2018'

dodatek č' 1 je píseÍnnoudohodou
Smluvní strany prohlašují že tento
ozměněobsahuveřejnoprávnísmlouvydles1'66odst.1zákonač.500/2004
předpisů'
Sb., správ níÍád,veznění pozdějších

)

3.

4

Tentododatekč.1'jeuzavřendnem,kdyrozhodnutíKrajskéhoúřadu
smlouvy nabude
Středočeského kraje o udělení souhlasu
právní moci.

uzavřením této

zveÍejru tento dodatek bezodkladně

po jeho uzavření na

Smluvní strany
úředníchdeskáchsq;Í,chměstskýchúřadůnejméněpodobu15dnůasoučasně
jej

5.

s

kraje'
zveřejní ve Věstníku právních předpisů

a
usnesení zastupitelstva obce Vestec

Přílohu k tomuto dodatku č. 1 tvoří
usnesenízastupitelstvaobceHerinkosouhlasusuzavřenímtohotododatkuč.
1adálepÍavomocnérozhodnutíKrajskéhoúřaduStředočeskéhokrajeo
udělení souhlasu

s

uzavřením tohoto dodatku č' 1'

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, znichž každá ze
smluvních stran obdržípo jednom a jedno vyhotovení obfužíKrajský úřad
Středočeského kraje spolu se žádostío souhlas s uzavřením této veřejnoprávní

6.

smlouvy.

Ve Vestci dne . 6

,ď,Ja4t

V Herinku dne

/q.! lore

a--

Tibor Švec
starosta

s

Karel Zeman
starosta

w
'l'

R

I

I

'l

OBEC VESTEC
Výpis z usnesení

z20. zasedání Zastupitelstva obce Vestec
konaného dne 3í. 0í .2018
Přijaté usnesení:

Usnesení čj. í 8l20l3
Zastupitelstvo obce Vestec:

l.

ll.

schvaluje Dodatek ě. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťováníčlnnosti
podle zákona o obecní policii mezl obcí Dolní BřeŽany, |Čoo2412o2,
se sídIem 5. května 78,252 4í Dolní BřeŽany, a obcí Vestec'
schvaIuje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťováníčinnosti

podle zákona

o

obecní policii mezi obcí Zlatniky Hodkovice,

lČ 00241873, se sídlem Náves sv. Petra a Pavla 113, ž52 41 Zlatniky

lll.
lV.
V.
Vl.
Vl!.

-

Hodkovice, a obcí Vestec.
schvaluje Dodatek ě. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťováníčinnosti
podIe zákona o obecní policii mezi obcí ohrobec, lČ ooz4l4gl,
se sídlem U RybníkůlI 30, 252 45 ohrobec, a obcí Vestec.
schvaIuje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťováníčinnosti
p_odle zákona
obecní policii mezi obcí Vrané nad Vltavou,
lČ00241831, se sídlem Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou,
a obcí Vestec.
schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťováníčinnosti
podle zákona o obecní polici! mezi obcí Dobřejovice, lČooz4o141,
se sídlem Na Návsi 26,251 01 Dobřejovice, a obcí Vestec.
schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišt'ování činnosti
podIe zákona o obecní policii mezi obcí Modletice, lČ 006+0158,
se sídlem Modletice 6,251 01 Modletice, a obcí Vestec'
schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišt'ování ěinnosti
podle zákona o obecní policli mezi obcí Popovičky, lČooo+o131, se
sídIem K Rybníku 12,251 01Chomutovice, a obcí Vestec.
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Obec Herink

Obec Herink

Ís usnese ntzez a

nt zast

Do Višňovky 28
251 01, Herink
IC: 00G40140

stva obce He rink.

dne 23. t, 2018

10. Projednání dodatku k veřejnoprávní
smtouvě (oP Vestec)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem
k veřejnoprávnísmlouvě s obcí
Vestec dle předloŽeného
návrhu a pověřuje starostu obce k
uzavření dodatku.
Usnesení č. t|2ot8/10 byto zastupitelstvem
schváleno.

V Herinku dne 14. Z. ZOtg
KarelZeman
Starosta obce

Obec Herink

Do Višňovky

28,25L o1, Herink

IC: 00640140
tel.: + 420 323 637 185

e-mail:
internet

@obecherink. cz
www.herink.cz
ou
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