e vere no rávní sml
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Na základě usnesení Rady města Chodov, ze dne'ĺ8. 6. 2019, č. 14R-258-2019, a usnesení
Zastupitelstva obce Lomnice, ze dne 26. 6. 2019, ć,. 1301712019, uzavírajíníżeuvedené smluvní
strany podle s 166 odst' 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
tuto dohodu o změně veřejnoprávnÍ smlouvy uzavřené dne 2. 11' 2003 mezi Městem Chodov
a obcí Lomnice o výkonu přenesené působnosti podle zákona ě. 25012016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řizení o nich, ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen ,,dohoda"):

čl. l
Smluvnĺ strany
1. Město Ghodov
zastoupené starostou, panem Patrikem Pizingerem

lČo: oozsggłg

se sídlem: Chodov, Komenského 1077,357 35 Chodov, kraj Karlovarský
příslušnédo správnĺho obvodu obce s rozšířenou působnostĺSokolov
a
2.

Obec Lomnice

zastoupená starostou, panem Miloslavem Matouškem

lČo: oozsgłgz

se sídlem: Lomnice, Kraslická 44,356 01 Lomnice, kraj Karlovarský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnostĺSokolov

cl. ll
Rozsah dohody
(1) Doba, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavřena, se prodluŽuje do 31. 12. 2022.
(2) zarok 2020 a následující činívýše úhrady za vyřizení jedné přestupkové věci 1000,- Kč
fieden tisíc korun českých).
(3) Shora uvedenou veřejnoprávnĺ smlouvu lze vypovědět ve smyslu s 166 odst. 2 správního
řádu i dříve kteroukoli ze smluvních stran i bez udání důvodů,výpovědní lhůta činítři
měsĺce azaćíná plynout prvním dnem měsíce následujícĺho po dni doručenĺvýpovědidruhé
smluvnístraně.
(4) Kterákoli ze smluvních stran můŽe dát návrh na zrušeníshora uvedené veřejnoprávnĺ
smlouvy ve smyslu s 167 správního řádu.

cl.

ilt

Zävěreć,ná ustanovenĺ

(1) Tato dohoda je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje
o udělenísouhlasu s uzavřením této dohody nabude právní moci'

(2) Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím.uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů,nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemŽ po jednom stejnopisu obdżí
każdá ze sml;vních stran a jeden stejnopis dohody s přílohou obdržĺKrajský úřad
Karlovarského kĘe spolu se Žádostí o udělenísouhlasu s uzavřenĺm dohody.
(4) Přílohu k této dohodě tvoří kopie usnesení Rady města Chodov, usnesení Zastupitelstva
obce Lomnice o souhlasu s uzavřením dohody a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Karlovarského kraje o udělenísouhlasu s uzavřením této dohody.

V Chodově dne 'í{-. Y
Partrik P
starosta

ł'1
Milosl AV Matoušek
starosta obce Lomnice
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