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V sou|adus 5 63 odst. (1) ákona č. 128/2000sb., o obcích(ob€cní zízeno, ve zněnÍpozděiších
přďp|so, budou orgány měsla Utomyš|eWkonávatpř€nesenou p0sobnostna úsekuprojednáyání
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1. zr výkonpHmětu sm|ouvyv určeném
rozsahus€ obe€ Pnuka zavazujeuhradjtměstuLltomyš|
částkuve výši3.000,-Kč
za oznámenýpřestupekk projednání(zapgánv rejstříkupřestupkl na
ke |aeémuby,|nakby|apřís|ušná
Městském
úřaděLitomyš|),
obecPří|uka
a jq'íorgány.
přestupkoWstavíměsto|.Jtomyš|
2. Falcuruza úhradu
.ob tak žečáslkak úhróděDUOe
za katendiářní
vypočtena
Fko součinpočtupřestupkoa ceny uvedenév odst. 1 tohotočlánku'Fa|(urabude
ka|endářního
vysE',enado 30.06',nás|edÚíciho
roku.
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4. Po dobu p|atnostitétosm|ouvyVyVěsísm|uvnístranyna úředních
informacio Uzavřenítéto
smlouvya j€ j ím předmětu'
jeden stejnopisobdržiměsto Litomyš|,
přičemž
5. Tato sm|ouvase !.yhotovuje
Ve třech stejnopisech,
jeden obec Pří|uka
sm|ouvys pří|ohou
obdrží
krajshýúřadspoluse
a jeden stejnopisVeřejnopráVní
žádostiosouhlasa uzavřením
Veřejnoprávn
ísm|ouvy'
Rady městaLítomyš|
č' BB5/18ze dne 06.11.2018,usneseni
6. Příloh']k tétosm|ouvětvoříUsnesení
a pravomocné
rozhodnutíkrajského
úřaduo
zastupite|stva
obce Pří|Uka
č.9/2018ze dne 01.10.2018
s uzavřením
veřejnopráVní
sm|ouvy.
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7. Toutosm|ouvou
se zn]šuje
Veřejnoprávn
ísmlouva01/2015/P.
8. Tato sm|ouvanab,iváúčinnostidne
01'01.2019.
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dne20.11'2018
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