Dohoda o změně ve

inoprávní smlouvv

Na základě usnesení Rady města Chodov ze dne 18. 6' 2019, ě. 14R-258-2o19, a usnesení
Zastupitelstva obce Vintířov, ze dne 24. 6' 2019, č. 99, uzavírĄi níŽe uvedené smluvní strany
podle s 166 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů, tuto
dohodu ozměně veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 18. 6. 2003 mezi Městem Chodov a obcí
Vintířov o výkonu přenesené působnosti podle zákona ć' 25012016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízeni o nich, ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen ,,dohoda"):

čl. l
Smluvní strany
1. Město

chodov

zastoupené starostou, panem Patrikem Pizingerem
lČo: 00259349
se sídlem: Chodov, Komenského 1077,357 35 Chodov, kraj Karlovarský
přĺslušnédo správnĺho obvodu obce s rozšĺřenou působnostíSokolov
a

2' obec Vintĺřov
zastoupená starostou, panem Markem Chocem
lČo: 00259641
se sídlem: Vintířov 62,357 44 Vintířov, kraj Karlovarský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnostíSokolov

ct. il
Rozsah dohody
(1) Doba, na kterou je veřejnoprávnĺ smlouva uzavřena, se prodluŽuje do 31. 12' 2022'
(2) Zarok 2o2o a následujícĺ činívýše úhrady za vyřízeníjedné přestupkové věci 1000,- Kč
(eden tisĺc korun českých).
(3) Shora uvedenou veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět ve smyslu s 166 odst.2 správního
řádu i dřĺve kteroukoli ze smluvnĺch stran i bez udánĺ důvodů, výpovědní lhůta činítřiměsíce
a zaćiná plynout prvnĺm dnem měsĺce následujĺcíhopo dni doručenívýpovědi druhé smluvnĺ
straně.
(4) Kterákoli ze smluvních stran můŽe dát návrh na zrušení shora uvedené veřejnoprávní
smlouvy ve smyslu s 167 správního řádu.

ct. ilt
Závěrečná ustanovenĺ
(1) Tato dohoda je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského

kraje
o udělení souhlasu s uzavřenĺm této dohody nabude právní moci.
(2) Smluvnĺ strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavřenĺ na úředních deskách
svých obecních úřadů, nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemŽ jeden stejnopis obdrži kaŽdá ze
smluvnĺch stran a'jeden stejnopis dohody s přílohou obdźíKrajský úřad Karlovarského kraje
spolu se Žádostíb udělenísouhlasu s uzavřenĺm dohody'
(4) Přílohu k této dohodě tvoří kopie usnesenĺ Rady města Chodov, usnesení Zastupitelstva
obce Vintĺřov o souhlasu s uzavřenĺm dohody a pravomocné rozhodnutĺ Krajského úřadu
Karlovarského kraje o udělenísouhlasu k uzavření dohody.

V Chodově dne

Ve Vintĺřově dne 9.7.2019

Patrik Pizinger
starosta města

Marek Choc
starosta
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