DODATEK Č. 1
k veřejnoprávní smlouvě ze dne 16. 7. 2015
o zajištění výkonu přenesené působnosti
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a obcí Křižany
Na základě usnesení Rady obce Křižany č. 5, ze dne 16. 2. 2022, a usnesení Rady města
Liberec č. 310/2022, ze dne 15. 3. 2022, v souladu s ust. § 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.
Článek I.
Smluvní strany
statutární město Liberec
zastoupené primátorem města Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc.
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
zařazené do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec
a
obec Křižany
zastoupená starostou obce Mgr. Václavem Honsejkem
se sídlem: Křižany 340, 463 53 Křižany
IČO: 00262943
DIČ: CZ00262943
zařazená do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec
Článek II.
Se v článku III. ruší bod č. 1 a nahrazuje se tímto zněním:
Článek III.
Úhrada nákladů
1.

Smluvní strany sjednávají, že za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne
obec Křižany ze svého rozpočtu statutárnímu městu Liberec na jeho účet u České
spořitelny, a.s., č. ú. 1089692/0800, v. s. 2307 částku ve výši 5 000 Kč (slovy:
pěttisíckorunčeských) za každý oznámený přestupek.
Článek III.

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají
v původním znění.

Přílohou tohoto dodatku jsou:
1.
2.
3.

usnesení Rady obce Křižany č. 5, ze dne 16. 2. 2022
usnesení Rady města Liberec č. 310/2022, ze dne 15. 3. 2022
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku č. 1.

V Liberci dne 30. 3. 2022

V Křižanech dne 30. 3. 2022

za statutární město Liberec

za obec Křižany

…………………………….

……………………………

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor

Mgr. Václav Honsejk, v. r.
starosta

