
Dodatek Č. 1
kterým se mění veřejnoprávní smlouva Č. 11/VS/2008 ze dne 13.8.2008

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm Č. ~~~ ze dne 10.10. 2011 a usnesení
Rady obce Dolní Bečva č.2 ze dne 10.8. 2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k
veřejnoprávní smlouvě Č. 11jVS/2008 ze dne 13.8.2008 schválené rozhodnutím Krajského úřadu
Zlínského kraje č.j. KUZL/52378/2008.

ČI. I.

Smluvní strany
1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města Bc. Markétou Blinkovou
se sídlem na adrese: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ: 00304271
Bankovní spojení: Č.Ú. 19-1764133369/0800, VS 21113701
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Dolní Bečva
zastoupená starostou obce Pavlem Manou
se sídlem na adrese: Dolní Bečva čp. 340, 75655 Dolní Bečva
IČ: 00303747
bankovní spojení: KB Rožnov p/R, Č.Ú. 3523-851/010
- dále jen obec Dolní Bečva

ČI. II.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy takto:

Odst. 1. čI. III. nově zní:
"1. Za výkon předmětu Smlouvy budou obcí Dolní Bečva městu Rožnov pod Radhoštěm uhrazeny
náklady s tímto výkonem spojené. Částka na úhradu nákladů je stanovena ve výši 600,-Kč za každou
započatou hodinu služby dvoučlenné hlídky."

ČI. III.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

ČI. IV.
1. Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci.
2. Smluvní strany zašlou tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě Krajskému úřadu Zlínského kraje ke
schválení a zveřejnění ve věstníku právních předpisů Zlínského kraje.
3. Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po nabytí právní moci
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, jímž byl udělen souhlas s uzavřením tohoto dodatku, na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
4. Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K
uzavření takové dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom
vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran a jedno vyhotovení s přílohou, kterou tvoří usnesení Rady
města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Dolní Bečva spolu se žádostí o souhlas s
uzavřením tohoto dodatku, obdrží příslušný krajský úřad.



6. Přílohu tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě tvoří usnesení Rady města Rožnova pod
Radhoštěm a Rady obce Dolní Bečva a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o
udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.

Rožnov pod Radhoštěm dne ../.:.11 ....!P11... ... Dolní Bečva dne ~ ..J(: ..~.:~1...

I
s.c. ~l~ v,t,

starosta města Rožnov pod Radhoštěm
Pavel Man

starosta obce Dolní Bečva


