Dodatek č. 1
k
Veřejnoprávní smlouvě
o zajištění výkonu obecní policie
ze dne 9. 7. 2012 uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Břeclavi ze dne 7. 2. 2018 a usnesení Rady města Podivína
ze dne 20. 3. 2018, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě:
I.
Smluvní strany

Město Břeclav
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 00283061
Kraj: Jihomoravský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu: 19-1832780227/0100
(dále jen „Město Břeclav“)
a
Město Podivín
Sídlo: Masarykovo náměstí 180, 691 45 Podivín
Zastoupené: panem Stanislavem Machovským, starostou města
IČ: 00283495
Kraj: Jihomoravský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1625-651/0100
(dále jen „Město Podivín“)
Obě strany se dohodly na změně obsahu uzavřené veřejnoprávní smlouvy ze dne 9. 7. 2012
následovně:
V článku III. (Úhrada nákladů) se mění odst. 1 následovně:
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy poskytne město
Podivín ze svého rozpočtu městu Břeclav na jeho učet u KB Břeclav, číslo účtu 191832780227/0100, variabilní symbol 412190, specifický symbol: 00283495 (IČ města
Podivín), příspěvek 300.000 Kč za kalendářní rok.
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Ostatní články a ujednání uzavřené veřejnoprávní smlouvy ze dne 9. 7. 2012 zůstávají
nezměněny.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
nabytí právní moci rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
tohoto dodatku č. 1.
V Břeclavi dne 04.04.2018

………………………………………….
Ing. Pavel Dominik
starosta

V Podivíně dne 04.04.2018

……………………………………………
Stanislav Machovský
starosta
Doložka

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu obecní policie bylo
schváleno na 79. schůzi rady města dne 7.2.2018.

V Břeclavi dne 04.04.2018

----------------------------------------Ing. Pavel Dominik
starosta
Doložka

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu obecní policie bylo
schváleno na 85. zasedání rady města dne 20.3.2018.

V Podivíně dne 04.04.2018

----------------------------------------Stanislav Machovský
starosta
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