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Dodatek č. 2
veřejnoprávní smloury uzavřené obcemi

Na základě usnesení ligo 9.hq!?zastupitelstva obce Dily ," dn" !1,k.:{.0.,{2-. a usnesení číslo
/{
11 ?/ . rady města Domažlice ze dne . .1.7..,.01:..201?,., vaviraji nížeuvedené smluvní strany
dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 20.09,2010 ve Věstníku právních předpisŮ
Plzeňského kraje v částce 3l2O1o pod é. 54lYsl2010 a změněné dodatkem č. 1 uveřejněným dne
3

1 .1

0.201 1 vc Věstníku právních přcdpisů Plzeňského kraj e v částce 6/201

Smluvni strany

loznodnuli.o sounasu

1. Obec Díly

11.

1

naayt}ňi

noci

dne

/,?,/"l?TÍ

kraie

zastoupená staíostou obce Vlastimilem Anderlem KRAJ SKÝ ÚŘAD Pll€ňského
IČ: 00572586
fu'k/-*,!,,
v plzni dne ../-{.4..*,U., Z.e-..
se sídlem: Dily ě.15,344 01 Domažlice
příslušná do sprár,rúho obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice, Plzeňský kraj
(dále jen ,,obec Díly")

2.

Město Domažlice
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Machem
IC: 00253316
se sídlem: nám. Míru 1,344 20 Domažlice
příslušnédo správního obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice, Plzeňský kraj
(dále jen ,,město Domažlice")

Dodatkem č. 2 se mění následující článek výše uvedené veřejnoprávní smlouvy tak, Že má nadále
niže uvedené znění.

čl vr

Zánik smloury

je oprávněn vypovědět futo smlouvu pisernně kdykoliv bez udání
účastníků
důvodu, Výpovědní lhůta činí1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní

1, Kterýkoli z
straně,

2.

Smluvní strany sjednávaj i, že tato smlouva můžebýt zrušena postupem uvedeným v ust. §
167 zákona č, 500i2004 Sb., správní řád, v platném znéni, tedy na zrikladě náwhu jedné
smluvní strany na zrušeni této veřejnoprávní smlouvy.
Společná a závérečná ustanovení dodatku

1.

Ustanoveni této veřejnoprávní smlouvy, která nejsou dodatkem č. 2 výslovně dotčena, se
nemění a zůstávají nadále v účinnosti.
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních uřadů nejméně po dobu 15 dnů.

@

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředníchdeskách svých obecních
úřadůinťormaci o uzavření dodatku ajejim předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotowje ve 3 stejnopisech, přičemžjeden stejnopis obdržíobec Díly,
jeden město Domažlice ajeden stejnopis i s přílohami obdržíKrajský úřad Plzeňského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří příslušnéusnesení zastupitelstva obce Díly a usnesení rady
města Domažlice.
6. Dodatek nabliruá účinnostipoté, co nabude právní moci rozhodnutí Ikajského úřadu
Plzeňského kaje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
3.

V Domažlicíchdne
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lastimil Anderle

Macl-r
rriěsta Dornažlice

starosta obce
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DoLoŽKA
podle § 41 zákona č. 12812000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domťlice ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. |2812000 Sb., o obcích, v platném
znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonůobsažených v tóto smlouvě byly splněny ze strany
Města DomaŽlice veškeré zákonern ó. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení
iastupitelŠtvem (radou) města, které jsou obligatomí pro platnost tohoto právního Úkonu, zejména
podmínky pťo ustanovení § 39 zákona č. 12812000 Sb., v platném znění,
Dodatky byly schválen radou města Domažlice usnesením č. 1874 c) ze dne

fťffi,ffiň

l.Yz

Miroslav Mach

|'7

. 1. 2012.
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Město Domažlice
Rada města
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice

USNESENÍ
z 27 . schůze rady města Domažlice,
která se konala dne I7 . l. 2012

Rada rněsta v Domažlicích:

I874-c) schvaluje uzavření dodatků ke všem veřejnoprávním smlouvám o zajištěnívýkonu
přenesené působnosti v oblasti řešenípřestupků uzavřeným mezi městem Domažlice a

obcemi v okrese Domažlice, přičemžobsahem každého takového dodatku ke smlouvě bude
nahrazeni čl. VL smlouvy nížeuvedeným nov]ím zněním:
7. Kterýkoli z účastníkůje oprávněn vypověděí tuto smlouvu písemně kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činíl měsíc a počínáběžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po kalendóřním měsíci, ve kterém byla výpověd' doručena druhé smluvní

2.

straně.

Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva můžebýt zrušena postupem uvedeným v ust.
§ 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, tedy na základě návrhu
jedné smluvní strany na zrušenítéto veřejnoprávní smlouvy.

í

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluie:

.

Program jednání veřejného zasedáni doplněný o mirnořádně zaíazenébody
0 proti 0 se zdržcl
6 pro
Ověřovatele zápisu p. Martu Volfikovou a p.Miroslava Rýdla
0 se zdržel
0
6 pro
Zastupitelstvo obce schvaluje plánované úkoly na rněsíce bfuzen a duben 2012,
0 se zdržel
0
6

proti

pro

proti

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o podporu projektu ,,Územní rozvojová strategie
obce Ďíly" v českémpříhraničíz Dispozičníhofondu euroregionů - Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2001-2013
0 sc zdržel
0 proti
6 pro
Prodej části obecního pozeInku KN p, č, 1532/ 127 v k,ú, Díly vedený j ako ostatní plocha dle
přiloženého mapového nákresu, za podnlínek zvefujněných v záměru obce ó.1/2012. kupujícirn
manželůmJiřírnu a Anně Krutinovým, Díly čp. l08
0 se zrlržel
0 proti
6 pro
Prodej části obecniho pozemku KN p,č. 1532/127 v k,ú. Díly vedený jako ostatní plocha dle
pfiloženého mapového nákresu, za podmínek zvefujněných v záměru obce č.2/2012, kupujicimu
p, Josefu Kapicovi, Díly čp. l07.
0 se zd ržel
0 proti
6 pro
Pronáiem obecního pozemku KN p.č, l532l'l48 v k,ú, Díly vedený jako ostatní plocha o
celkové výměře l24 n2, za podrninek zvefujněných v záměru obce č.3l2OI2, nájemci p. Pavlrr
Řezníčkovi, Díly 149,
0 se zdržcl
0 proti
6 plo
,VyhlášenlZáměr,u ,é..4!2a12. ::a proná.jern obecního pozeí:l.u tsl'j p,č. 153211l3 v k.ú. Díly o
cclk<lvé výměře t29 rrr2 vedenýjako ostatni piocha,
0 proti
0 se zdržel
6 pro
Jednání s pořizovatelem plánovací studie proveditelnosti na vyhlídková místa na Domažlicku.
Svazkem Dornažlicko, a zpracovatelem této studie, Regionálním sdruženímŠumaua,.s,p,o,
Stachy, za účelernpřipojení se k projektu dle této studie ke zíizeni vyhlídky rnista v obci Dily,
0 sc zdržel
0 proti
7 pro
Dodatek č. 2 veřejnoprávní srnlouvy o zajištění výkonu pbnesené pŮsobnosti v oblasti řešení
přestupků s Městem Dornažlice,
0 sc zclržel
0 proti
7 pro
Závěrečný inventarizačni zápis o provedené inventarizaci majetklr obce Díly k31,I2,2O1l a
schvaluje navrhovaný majetek vyřadit z evidence rnaj etku obce,
0 se ztlržel
0 proti
7 pro
neinvestičrrích
nákladů na rok2012 s Městysem Klenčípod Cerchovem,
o
úhradě
Dohodu
ze které vyplývá, že obec Dily uhradí za 75 détínavštělTrjícíMasarykovu ZŠKlenčíp/Č.
82.095,-Kč aza3 děti navštěr,ujicí Mateřskou školu v KlenčíplC.21 .078,- Kč.
0 se zrl ržel
0 proti
7
Dohodu o úhradě neinvestičlríchnákladů na rok 2012 s Městem Poběžovice, ze které vyplývá,
že obec Díly má uhradit za l žáka navštěwjícíZákladní školu v Poběžovicich 7, 185,- Kč.
0 proti
0 se zdržel
7
podáni žádostí u Regionální rozvojové agentury Šumaua o,p.s z Dispozičníhofondu,,program
pfushraničníspolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2OO'7 - 20 13" na projekty v rámci
pořádáni festivalu Dílry 201,2 pod názvem ,,Tradičnícyrilometoděj ská pouť v Dílech 20|2" a
,,Oslavy 80, výročíSDH Díly",
0 se zdržel
0 proti
7
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Zah(ieni realizace L etapy výstavby kanalizace dle schváleného projektu ,,Dily - doplnění
kanalizace" v obci Díly v lokalitě Prant.
0 se zdržel
0 proti
7 pro
Návrh rra změnu rozpočtu č, 2/ZO|Z.
0 se zdržel
0 proti
7 pro
převod volných finančníchprostbdků ze zvláštniho účtuvedeného u KB a.s, na termínovaný
vklad u banky Volksbank CZ.
0 se zdržel
0 proti
7 pro
podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci vebjně prospěšných praci
umistění uchazečůo zaněstnání u Uiadu práce v Domažlicícha uzavřit smlouw o organizaci
výkonu veiejné služby s Úřactem práce ČR.
0 se zdržel
0 proti
7 pro
Vnitřní srněrnici obce Dily č.2lZ012, která stanowje podmínky, kategorie a ceny za donášku
obědů v obci Díly,
0 se zdržel
7 pro
0 proti
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Bere na vědomí:
Kontrolu plnění usneseni č. I/2012 ze dne 8,2.2012.
Osvědčenívydané KU PK, kterym se osvědčuje datum 15.březen 2012 jako datum pfijeti
oznámeni o korrání veřejné sbírky, kdeje schváleno datum zahájení veňejné sbírky 15.4.2012 a
datum ukončení veňejné sbírky 15.4.2013.
pověřrtie starostu:
podánírn žádosti o podporu projektu ,,Uzemní rozvojová strategie obce Díly" v českérn
příhraničí- Dispozičnífond euroregionů - Cíl 3
podpisern smlouvy na prode.i části obecniho pozemku KN p.č, l532i 127 v k.ú. Díly vedený jako
ostatní plocha s rnanželi Jiřírn a Annou Krutinovými, Dily čp. 108
podpisern smlouvy na prodej části obecního pozemkuKNp,č, 1532l127 v k.ú, Dily vedenýjako
ostatní plocha s p. Josefern Kapicem, Díly čp. l07
podpisern nájemni stnlor"rvy o pronájmu obecního pozemku KN p,č. l532l148 v k.ú, Díly s p.
Pavlem Rezníčkern,Díly čp, l49
vyhlášením Záměru č 4l20I2 na pronájem obecního pozemku KN p.č, l 53211 13 v k,ú, Díly o
celkové výměře l29 rn2 vedený jako ostatní plocha
k jednání se svazkem DornažIicko za účelempřipojení se k projektu ,,vyhlídková místa na
Dornažlickť'dle plánovací studie proveditelnosti na zřízení vyhlídkového místa v obci Díly
včetně jeho spolufinancování
k podpisu Dodatku č,2 k vebjnoprávní smlouvě s Městem Dotnažlice týkajicí se projednáváni
přestupků
k podpisu Dohody o úhradě rreinvestičních nákladů na rok2012 s Městysern Klenčípod Čerch,
k podpisu Dohody o úhraclě ňeinvestičníchnákladů na rok 2012 s Městem Poběžovice,
k podpisu žádostí o podporu projektů na,,TradičníCyrilometoděj ská pouť v Dílech 20l2" a
,,Oslavy 80. výročíSDH Díly" v českémpříhraničí- Dispozičnífond euroregionů - Cíl 3
k neprodlené výzvě viíěznéíirny zahájit výstavbu kanalizace dle schváleného projektu
k podpisu smlouvy o běžnénrťrčtus bankou volksbank cz včetně jejich dodatků a přtvodem
volných finančníchprostřeclků z účtuKB a,s, na tento běžný účet
k podpisu stnlouvy o organizaci a výkonu vebjné služby, Úřud., práce ČR v Domažlicich
k uvecleni do praxe a zajištěnídodržovánívnitřní srněrnice Obce Díly č.2l2O12, kterou se
stanor..trjí podrninky donášky obědťr

pověřuie 1. mistostarostu
k přípr-avě, organizací a real'izaci pouťového programu ,,Dilské letni slavnosti 2012" podaných
dle předložených návrhů projektů o podporu do Dispozičního fondu euroregionů - Cíl 3
k jednání a přípravě poclkladů s bankou Volksbank,cz za írčelempbvodu volných finančnich
prostbdků dosud uložených u KB a,s, z důvodu výhodnějšího úročení
pověřrrie 2. mistostarostu
p, n,Škultétyhok veškerérnu jednání, týkajicí se zahájení a řízeni akce,,Díly - doplnění
kanalizace", zejména přípravou podkladů pro pfudáni staveniště a současně oslovením tň
společnosti v oblasti vodohospodářství pro výběr vhodného stavebního dozolu,
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Zapsllrt

:

Květlrše Konopiková

Ověiovatelé zápisu

:

Marta Volíjková
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Miroslav Rýcll

stll rosta tlbcc

Vyhotoveno dne
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Vlastirnil Anderle

.4.2012
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