
DODATEK Č. 1  
K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  PLATNÉ ZE DNE 24. 03. 2006 

o zajištění výkonu přestupkové agendy 
uzavřené mezi městem Doksy a obcí Okna 

 
Smluvní strany 

1. město Doksy 
zastoupené: starostkou Ing. Evou Burešovou 
náměstí Republiky 193, 472 01  Doksy 
kraj Liberecký 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností město Česká Lípa 
IČ: 00260444; DIČ: CZ00260444 
bankovní spojení: GE Money bank, a.s. 
číslo účtu: 70127824/0600 
(dále jen „město Doksy“) 

a 

2. obec Okna 
zastoupená: starostkou obce Evou Müllerovou 
Okna 40, 471 62 Okna 
kraj Liberecký 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností město Česká Lípa 
IČ: 00673412 
(dále jen „obec Okna“) 
 
Uzavírají na základě usnesení Rady města Doksy č. R 356/16 d)  ze dne 30. 5. 2016 
a usnesení Zastupitelstva obce Okna č. 51/2016 ze dne    15. 6. 2016  v souladu s ustanovením 
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů a části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento  

dodatek k veřejnoprávní smlouvě (dále též jen „dodatek“). 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Čl. IV. Úhrada nákladů výše uvedené smlouvy se mění takto:  Za výkon předmětu smlouvy 
v určeném rozsahu poskytne obec Okna od 01. 07. 2016 ze svého rozpočtu městu Doksy 
na jeho účet číslo 70127824/0600, v.s. číslo vystavené faktury, příspěvek ve výši 15,- Kč 
za 1 občana obce ročně. Příspěvek se poskytne do 14 dnů ode dne vystavení daňového 
dokladu městem Doksy. 

 
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany zveřejní tento dodatek na úředních deskách bezodkladně poté, co bude 
uzavřen, a to nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřený dodatek veřejnoprávní 
smlouvy zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 

2. Po dobu platnosti tohoto dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů 
informaci o uzavření dodatku a jeho předmětu. Uzavřený dodatek musí být každému 
přístupný na úřadu města (obce), které je jeho smluvní stranou. 



3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží 
po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje s žádostí 
o souhlas s uzavřením tohoto dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského 
úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku. 

5. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) usnesení Rady města Doksy č. R 356/16    . 

b) usnesení Zastupitelstva obce Okna č. č. 51/2016               . 

c) pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu 
k uzavření tohoto dodatku. 

 
 
V Doksech dne  20. 6. 2016       V Oknech dne  20. 6. 2016 
     
  
 
 
Ing. Eva Burešová, v.r.      Eva Müllerová, v.r. 
starostka města Doksy     starostka obce Okna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2016-07-15T10:40:20+0200
	Eva Müllerová




