
o zajiŠtění l1ýkonu Přenesené Působnosti ve spráuním obvodu obce Btloh svěřenou této
obci Podle zákona Č. 359/1999 Sb., o sociálně-ptáuní ochtaně dětí, ve znění pozděiších

předpisti

Usnesením Zasťupitelstva obce Brloh ze dne 6 . t, . 'iC 1-t

Usnesením rady města Přelouč ze clne ,// 6 l O lg
č. usn.: .l

Byl schválen tento dodatek č. ].
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lll}ll!ltl

1. o MĚsro PŘptouč

č. usn. r/no/r

Thtoveřejnoprávní smlouv u - ať-d.,1*{ .' 2
je uzavřela d n"^....... /. (... _P:., *.r. <
kdy nabylo právní moci rozhodnutí

Krajského rlřadu Pardubického kraje

tí,'í ?ť, #:/,,,,.,,,.,{,, *,,.,?- :,r-,
Zastoupená statostkou Bc. Itenou Butešovou n
tčo: oozt+tot /\
DIČ: CZ00271101

Bankovní spojení: 1,9-1425561, /01,00 vedené u Kometční banka Přelouč, a.s,

Adtesa městského úřadu; Československé atmády 1,665,535 33 Přelouč

Obec Biloh

Zastoupené staíostou AleŠem Dtahokoupilem

IČ: 00273384

Adtesa obecního úřadu: Brloh 69,535 01 Přelouč

1)

Smluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smlour,y č.16/2015 Veřclnoptávní srrrlouva je

uzavřena vsouladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve zněti

PozdějŠÍch předpisů, kdy orgány města Přelouče vykonávají přenesenou působnost ve sptávním

obvodu obce Btloh svěřenou této obci podle zákona č,359/1999 Sb., o sociáIně-právní ochraně

mluvní stranv:



dětí, ve zněnl,pozdějších předpisů, a dle dalších zvláštních ptávních předpisů, a to v rozsahu, ktery

by jinak vykonávaly orgány obce Btlolr,

Smlouva byla uzavřena dne 1,5.4.2015, právni moci nabyla dne 2.6.2015, kdy nabylo právní moci

rozhodnutí Iftajského úřadu patdubického kraje č. j. KrÚ 24BBBl201,5 a sjednaly tento dodatek Č.

1 ke smlouvě takto:

Článet< IV. Doba twáni smloulT nově zní:

,, Tato smlouva seuzaÁrána dobu uíčitou, a to do 3L.t2.202"LTato smlouva a její dodatkY

jsou uzavřeny dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického ktaje o udělení

souhlasu s uzavřením těchto dvoustíanírý právních úkonŮ nabude Právní moci.('

2)

a) tcnto dodatek kr.eře)noptávní smlouvě č. 16l2015 je jcií ncdílnou souČású a r'r'lrotol'uje se r-e

úech stelnopisech, přičemž iecien ste;nopis obdrží obec Br,oir. ;eoen ste;nopls obcirži nés:o

přelouč a ieden stejnopis obdrží IGalský úřad Pardubického kraje spolu se Žádosú o souhlas

s uzavřením tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. Ostatní Části smloulry zůstáva)Íbeze změnY.

b) přílohu ktomuto dodatku kveřejnoprávní smlouvě č. 16/2015 tvoří usnesení Rady města

Přelouč, usnesení zastupitelstva obce Btloh a ptavomocné tozhodnutí IGajského Úřadu

Pardubického kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku k veřejnoptávní smlouvě.

podepsáno v Přelouči dne lq a /t"r/P

Bc. Itena Butešová

starostka města přelouc
Brloh 69; Přelu.'l'. r

IČ:0027338a

statosta/tka

Tel.:775 90?19§.
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