
Dodatek č. í k veřejnoprávní smlouvě č. Kss 3B4l10
na rr'ýkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jankov ze dne '' '..., č. ......, a usnesení
Rady města Pelhřimova ze dne ''.', č. '....., Uzavíra1í níŽe uvedené smluvní strany
tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní sm|ouvě:

Ó.  l
Sm|uvní strany

1. Obec Jankov
zastoupená starostou obce Miroslavem Jonákem
adresa obecního úřadu: Jankov 29. 393 01 Pe|hřimov
kraj Vysočina
přís|ušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pe|hřimov
tČo: oosa3464
(dále jen ,,obec,,)

a

2. Město Pelhřimov
zastoupená starostou obce Leopoldem Bambu|ou
adresa obecního úřadu: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pe|hřimov
kraj Vysočina
přís|ušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pe|hřimov
lČo:ooz+aaot
(dále jen ,,Město,')

Dodatkem č. 1 se mění následující č|ánky výše uvedené veřejnoprávní smlouvy, a to
takto:

cl. l l l
Úhrada nákladů

obec poskytne Městu na její účet čís|o 622101359/0800, vedený u České spořite|ny
a.s. odměnu Ve výši 20,- Kč (s|ovy: dvacet korun Českých) za každý provedený úkon
na zák|adě p|nění podle Čt. ll teto sm|ouvy (odměna bude poskytována průběŽně v
pravide|ných po|o|etních sp|átkách)



čl. v
Doba trvání sm|ouvy

Tato sm|ouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí přís|ušného krajského úřadu o udě|ení souh|asu s uzavřením této
sm|ouvy nabude právní moci.

V ostatních bodech zůstává veřejnoprávní sm|ouvabeze změn.

Společná ustanovení

1) Sm|uvní strany zveřejní dodatek č. 1 k veřejnoprávní sm|ouvě bezodk|adně
po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dní.

2) Po dobu p|atnosti tohoto dodatku vyvěsí sm|uvní strany na úředních deskách
svých obecních úřadů informaci o uzavření dodatku a jeho předmětu.

3) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemŽ jeden stejnopis
obdrŽí obec, jeden stejnopis obdrŽí Město a jeden stejnopis i s pří|ohami
obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
dodatku.

4) Pří|ohu k tomuto dodatku tvoří příslušné usnesení Zastupitelstva
obce, usnesení Rady Města a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením'

5) Dodatek nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udě|ení souh|asu s uzavřením dodatku.

V Jankově dne V Pe|hřimově dne

starosta Obce starosta Města


