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Dodatek č. 1
vcřejnoprávní smloury uzavřenó obcemi

Na zakladě usnesení číslo...t..,... zastupitelstva obce Díly ze dne é§.:.§.:*'.// a usnesení číslo
. . .(!/..!,...... rady města Domažlice ," ai" ..-.?...1:.?.'..'.'..... uzavírají nížeuvedené smluvní strany
dodatek ě. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 20.09.2010 ve Věstníku právních předpisŮ
Plzeňského kaje v částce 3/2010 pod č. 54NS/2010.
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KB4JsKÝ ÚŘAD PlZeňskéh0 klaje

zastoupená starostou obce Vlastimilem Anderlem
IC: 00572586
U,/!
V Plzni íJne 'ú!,.ť,
se sídlem: Díly ě. 75, 344 01 Domažlice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice, Plzeňský kraj
(dále jen ,,obec Díly")

halrfua,u'

2.

Město Domažlice
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Machem

IC:00253316

se sídlem: nám. Míru l.,344 20 Domažlice
příslušnédo správního obvodu obce s rozšířenou působnostíDomažlice, Plzeňský kraj
(dále jen ,,rněsto Domťlice")

Dodatkem č. l se měni následující články výše uvedené veřejnoprárT rí smlouvy:

člr

Předmět smloury

V

souladu s § 63 odst. 1 zákona é. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou
orgány města Domažlice namísto orgánů obce Díly lykonávat přenesenou pŮsobnost svěřenou
zvláštními právnimi předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Díly v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Domažlice věcně a mistně
příslušnýnisprávními orgiirry v řizení ve správnim obvodu obce Díly.

čl rr.

Rozsah výkonu přenesené působnosti
orgárry města Domažlice budou lrykonávat ve správním obvodu obce DÍly přenesenou pŮsobnost
na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Díly účinnýmiprávními předpisy.
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úhrada nákladů
1.

obec Díly se zavazuje uhradit městu Domažlice náklady vynaložené v souvislosti s řešením
přestupků podle čl. II. této smlouvy, a to v ěástce 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun
českých) za jed,en v5řizený přestupek,
smluvní strany si wýslovně dohodly, že za vyŤizený přestupek bude smluvnimi stranami považován každý přestupek ukončený:
a) rozhodnutím o uloženísankce dle ustanovení § 11 a násl. zákonač.200/1990 Sb.,
o přesfupcích, ve znění pozdějšíchpředpisů (dálejen ,,přestupkor"ý zrákoď')
b) projednáním přestupku bez uloženísankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového zákona
c) odložením věci z důvodůuvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
d) zastavením řízení z důvodůuvedených v ustanovení § 76 přestupkov ého zákona
e) uložením pokuty v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
vydánim příkazu o uložení napomenutí nebo pokuty v příkazním íizeni dle
ustanovení § 87 přestupkového zákona.

f)

člyrr

Opatření při zániku smlouvy
se vypouští

V ostatních bodech zustává veřejnoprávní smlouva beze zmén.
Společná a závérečná ustanovení
1.

smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzaťení

na úředních dbskách svých obecních úřadůnejméně po dobu 15 dnů,

po dobu platnosti této smlouvy lyvěsí smluvní §trany na úředníchdeskách svých
obecních
úřadůinformaci o uzavření dodatku ajejím předmětu.
J. Tento dodatek se vyhotowje ve 3 stejnopisech, přičemžjeden stejnopis obdrži obec Díly,
jeden město Domažlice ajeden stejnopis i s přílohami obdržíkrajský úřad plzeňského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
4. přílohu k této smlouvě tvoří pffslušné usnesení zastupitelstva obce Díly a usnesení rady
města Domažlice.
5. Dodatek nabývá účinnostipoté, co nabude prál,rú moci rozhodnutí krajského úřadu
Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku,

V Domažlicíchdne 22
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Miroslav Mach

starosta rnčsta Dornažlicc

starosta obce
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DoLoZKA
podle § 41 zákona č, 12812000 Stl., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zrikona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném
znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonůobsažených v tomto dodatku byly splněny ze stíany
Města Domažlice veškeré zákonem č. 12812000 Sb., v platném znění ěi jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejněni, schválení či odsouhlasení
zasfupitelstvem (radou) města, které jsou obligatomí pro platnost tohoto právního Úkonu, zejména
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 12812000 Sb., v platném znění.
Dodatek č. 1 byl schválen radou města Domažlice usnesením č. 1088 ze dne 19. 07. 2011.
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Ing. Miroslav Mach
starosta města Domažlice

Zápis

ze

16. schůze rady rněsta Domažlice, která se konala v útery
dne 19. 1 .20II v kancelář,i starosty města od 13:00 hodin

Přítomni: Ing, Miroslav Mach, Mgr. Karel Štípek,Ing. Vítězslav Brody, Jaroslav Bauer, Josef Kříž,
Ing. Jitka Heřmanová, JUDr. Zdeněk Novák, Ing. Milena Vlčková.
Dále přítomni:

Bc. Jindřiška Deckerová, Ing, Alena Kučerová,

Program:
89) Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě

K bodu 89) Uzavření dodatku k veřejnonrávni smlouvě
Žádné dotazy ani připomíŇy nebyly.
Hlasováni: l088 schvaluje

poměrcm hlasů 7:0:0 (přítomno 7 radních)

Usnesení č.:
1088 -schvaluje uzavření dodatku č. 1veřejnopráwí smlouvy mezi městem DomažIice a obcí Díly
zajištění lrjkonu přenesené působnosíi v oblasti řešení přestupků dle předloženého návrhu

taj emnice

V Domazlicích dne 22.7 .2011.

2-.
Ing. Miroslav Mach
starosta mčsta

místostarosta města

Město Domažlice
Rada města
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice

UsNEsENÍ
ze 16, schůze racly města Domažlice,
která se konala dne 19.'7 . 2011

Rada města v Domažlicích:
1088 - schvaluje

lzavíeni dodatku č. 1 veřejnoprávní smloulry mezi městern Domažlice

a obcí Díly

o zajištěnívýkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků dle předloženého náwhu
tajemnice
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Ing. Miroslav Mach
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Mgr. Karel Štipek
místostarosta města

ý

Zastupitclstvo obce Díly

Schvaluie:

r

Prograrnjednání veň:jrróho z.asedáni doptnčný o bo<i
l) Rťlzrré:
4/ Sntlouva o poskytování púvníchs]užeb rnezi
Oa"i'nir:, a AK N4gr."l.Filipové ocl i.7.20l ] clo
3l 12.20l4

5iZ-'rivěreČnýúČetzarok20,10DSoChodskáligaKlenčíp/č.

aZprávaovýslectkrrpiezkorrnrání

hospodaiení D§O Chodská ligtt Klerrčíp/Č,
?arlu.9 o výsledku př:zkourrráni lrospodaicni
Dobrovolnólro svazku obci Odpadové
,6t
hospodářství L,,azce za rok 2010 S pro O pr"ti
O ," ,a*uI
Ovčiovatelc zápis p. Martu Volíikovou a Františka
Škulút)alo
ZO schvalujc rrávrh závěreČncbo ťrčtusoučasně se zprúvou
o piezkorrnrriní hospo<liťení obcc a
ádoslÍ o Plezk<lumaní lrosPodořcrrí obcc za rok ZOti a
nlettrrlicro" p"rrr*;;;*l;;je Jelorneni
sorrhlas s lrosPodařcrrim s výlr.acloLr-:r_ukládá rrasleJ,,jici
oparruni k oclstranění chyb a neclostatků:
č. 250,i]00(lsh. 5 tS. ktlý ptncni rozpočlu U,a. p*"i,i"i"c
3ij,::]:.,,'*.^i:d]ž:].]11ákůn
ab},nedošJo k;rrlt.ušcrtI r.ozpočtoYd kiizrtč, 5 pro
tt proti tt..
^ Doaa|É( Č, l k veicjnopíávní
stnlor"tvč uzaviené mczi Mčstern í)omažlice a
|'//
Obci Díly na ťrseku
projednávání pfustupků zvýšenípoplaík,,
o 500,- ÉJ;;lea"n
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prol"Áuný pr..i,p.ť,'šp* o
proti 0 se zdržel
.slr:vit narT holalé firyy CHVaK Dornažlice, Šuma,ské
vodov<l<ly a kualizace Klatovy a
Vodolroslodrťský podnik }lzeň rrazbotoverti projxr".,l
,r"rr",.ri1";;ffiffiňu,i.rr no
akci ,,Díly , . dcrplněni kanalizacs'' 5 pro 0 proti '0
se zrlr}el
Vorlovodní 1lřipojku na parcciLr č.2484ll vi.ú. l)ili p.
M,Jur.čcnkovó. klcťá siji budcvplrló
výši hradit 5 pro 0 proti 0 se zdúel
KN p.č, 2591 r,k.ú. Díly o výměie 65 nr2 ve vlastnictví zemi:lých
lťnl pozenkurtutinových
ro<ličťl
§9uTjk
za část.parctly ťN p.r. isii r l o
11,,,1y
.,
výměň: l19 m2 (pouze 65 m2) po vyúse,ri aedicteno
řízení5 ""
pro"r;il;;ió;;'ijíl;
0 proti o r. rÁiál'
ukončení člelistvi ve svazu místních sanrospriiv ČR t<:t.t
z.zoicr a nelaplaceni členského
plispěvku za rok 20l l 5pro 0 pl.oti 0 r"r.,lrž.l
Progran Dílsképr:utě 201l 5 pr<r 0 proíi 0 sc zclržel
Rozmístění ]tonte.inerů na plast, papír a sklo §pro
0 pr.oti 0 se zrlržcl
5/201.1 na prtllújem,a zvelcbení cdsti pozemi,u
p.č, ló78/l v k,ú. 1)íly jediným
1Těr,|
žadatclůntp. Martirrovi Sokolovi a p. Miloslavu Mazancár,i
4 pro 0 prtrti l'ri..rá.i

Administrativní opravu Usrresení 3/201l z3a.5.20Il
v bo<lt.4l zasrupiielstvo olrce sclrvaiuje
výkupparcel ZEPKč.2488/1 ovýměie2l8m2aPK
{sólnuvýměř1l8rr:2vk.ťr,Dilyve
SJM Zdeňka a livy Ktrnešových,_DíIyčp. l4, kdy tyro pri".Ú
L,yI}'řŮ ij"r§r"" ,iř'rio"*.
na p.č. KN 24íi8/l4 u výrnčřc 2l8 m2 a p.č rcN
ž+ssló
ír§irz
proti 0 sc zdrž,cl
" "yií,e"
"'ilř'ijrri'"i'i* o
S]rrodlo_uŽ.enÍm Smlouvy o posk;,továrrí právniclr
služeb mezi obcí Díly a A(lvokátni kancelářj
Mgr. J. filipové do roku 2014 5pro 0 proti 0 se z<lržel
z.áxérečný tičet zr rok 2010 Dobrovolného svazkrr obci
chodská liga klenčípod Čelclrovenr
v5;slcdktl piczkoumárí hospodařní Dobrovoltrého.i,*r.,
uuj crrn;;řllig"
1=
1!,1lťu-"
KIcnčíp/C S pro 0 proti 0 se zdržcl
Zprávut o výsledku přezkoun.ání hospoclaiení Dobrovo]ného
svazkrr obcí odpa<lové hospodářství
Lazce za rok 2010 5 pro 0 pr.oti i) sc ztlže l

!

Bert

ll

vódomí:

Kontrolu plněrrí usnescni ze dne 30,5.2011 §pro 0 proti 0 se ztlržel
I{lavní ťikoly zastupitelstva oboe na čelvenec - slpen 201 1 5 pro 0 proti 0 se zdržel
Vypuštóní bodů c) a d) z dnešrríhojednání
§pro 0 proti 0 se ztlržel
slížnostp. M, volffkovó na neinťomovanost o zastaveni vody př,i konání hasičskó okrskové
soutěž.s v sob0lu ?8.5,2011 § pro 0 proti 0 sezdržet

ZO

řoyófuie starostu:
Podpisem Dodatku ó. 1 k veřejnoprávní sm}ouvě uzavřenó mezi Měslern l)otnažlice a Obcí Díty
na úseku projednávání přstupků 5 pro 0 proti 0 se zdržcl
K sepsÁní a iutvftní Smlouvy o pronájem a zvelebení časti pozemku p.ě. 1678/1 v k.rl. Dily
s pronajímateli p. M, Sokolenr a p. M. Mazarrcem 5 pr.o 0 proti 0 se zdržel

k

uzal&ní smlourry o poskytování právních
2014 5 prtr 0 proíi 0 se zdlžel

sepsárrí a

do roku

Z*psala
Ověfuv*teló

:

slrržeb mezi

obci Díly Ak Mgr, Filipové

Květu§e Konopiková

zápisu l Marta Volfiková
Franlišek Škultóty
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Vlastimil Anderlc
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