Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě
Číslo smlouvy:

8/11/S/OVV/1

Na základě usnesení Rady města Šternberka č. 1000/32 ze dne 06.04.2016 a usnesení
Zastupitelstva obce Lipina č. UZ/2/3/2016 ze dne 06.05.2016 uzavírají níže uvedené
smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 623/03/s ze dne 07.05.2003:

Článek I.
Smluvní strany
1. Město Šternberk
zastoupené:
sídlo:
IČ:
kraj

starostou Ing. Stanislavem Orságem
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
Olomoucký

dále jen „Město Šternberk“

a
2. Obec Lipina
zastoupená:
sídlo
IČ:
kraj
příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností:

starostou Tomášem Pudlem
Lipina 81, 785 01
00635278
Olomoucký
Šternberk

dále jen „Obec“

Článek II.
Předmět dodatku
Na základě dohody obou smluvních stran se ve veřejnoprávní smlouvě mění odst. 1 v článku
III. Úhrada nákladů takto:
(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec ze svého rozpočtu
Městu Šternberk úhradu nákladů ve výši:
a)

1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý přestupek spáchaný
podezřelým s trvalým pobytem v Obci a dále za každý přestupek, který bude
oznámen Městu Šternberk, k jehož projednání by jinak bez uzavření této
veřejnoprávní smlouvy byla příslušná Obec. Za jeden přestupek se pro účely úhrady
nákladů považuje jeden přestupek (jedna skutková podstata přestupku) z něhož
bude podezřelá jedna osoba, a to pokud bude zahájeno řízení o přestupku nebo
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bude věc řešena v příkazním řízení, či bude ve věci konáno společné řízení.
Vzniknou-li v řízení o přestupku nutné vícenáklady, budou připočítány k požadované
částce.
b)

500,00 Kč (slovy pět set korun českých) za každý přestupek vymezený v písm. a), u
kterého byla věc odložena nebo postoupena jinému správnímu orgánu

Článek III.
Společné ustanovení
(1) Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změn.
(2) Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Olomouckého kraje.
(3) Přílohy tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Šternberka č. 1000/32 ze dne
06.04.2016 a usnesení Zastupitelstva obce Lipina č. UZ/2/3/2016 ze dne 06.05.2016,
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu
s uzavřením tohoto dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.

Ve Šternberku dne 01.06.2016

V Lipině dne 01.06.2016

Ing. Stanislav Orság v. r.
starosta města Šternberka

Tomáš Pudl v. r.
starosta obce Lipina
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