
Na zák]adě usnesení Rady mě51a L|tomÉ| č' 885/18 z€ dne 06.11.2018 a usnesení zastuplte|stva obce
Pří|uka č. 9/2018 ze dne 01'10.2018, uzavířají niže uvedené sm|uvní sbany futo veřejnopÍávní sm|owu:

čl. r
sm|Úvní 5tř.ny

zasbupené stárostou měs1Ž l4gr. Dan|elem Bďd|em, u'M.
@276944
264-276944

bankoimí spoiení: KomeĚlí banka tjtooÉ
číco |i.hJ 926591/0100

adresa mě<ského úfudu: BříšťashýÓ 1ooo, '/o 20
Libmvš|

rčol
DIČ:

IČo:
oIč:
b.nkovnÍ spoj€ní:

.drcsa obeoího úhduI
kraj Pardubkký

00277223
c20o277223
Č€skí spoř|te|na
čÍ5|o účtj 1220743329/0800
Přfluka 80, 539 ,|4 Proseč

ě. tt
Př€dm& 3m|ouw

V sou|adu s 5 63 odst. (1) ákona č. 128/2000 sb., o obcích (ob€cní zízeno, ve zněnÍ pozděiších
přďp|so, budou orgány měsla Utomyš|e Wkonávat př€nesenou p0sobnost na úseku projednáyání
přestupko ve spÉvnÍm obvodu obce Pří|uka, a to všech přestupkl v rozsahu, |cerý by J|nak pÍoJednávaly
orgány obce Přiluka.

č|. rrt
Úhřada nák|adú

1. zr výkon pHmětu sm|ouvy v určeném rozsahu s€ obe€ Pnuka zavazuje uhradjt městu Lltomyš|
částku ve výši 3.000,-Kč za oznámený přestupek k projednání (zapgán v rejstříku přestupkl na
Městském úřadě Litomyš|), ke |aeému by,|nak by|a přís|ušná obec Pří|uka a jq'í orgány.

2. Falcuru za úhradu přestupko Wstaví město |.Jtomyš| za katendiářní .ob tak že čáslka k úhródě
vypočtena Fko součin počtu přestupko a ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku' Fa|(ura
vysE',ena do 30.06', nás|edÚíciho ka|endářního roku.

Ó. rv
spo|ďná Ú.tanovénÍ

Tato sm|owa s€ uzavíá na dobu neurčilou.
změn|t obsah sm|ouvy |ze 'en píseÍnnou dohodou smluvních stran. smlow! |2e vypov&ět ien
písemnou formou, Výpovědní |hůta činí3 měsíce od doručen í Výpovědi druhé sm|uvnístraně. sm|ouva
'e uzavřena dnem. kdy rozhodnuti krajského úřadu o udělení souh|asu s jejím uzavřením nabude
DrávnÍ moc|'
sm|uvní strany zveřeiní veřejnoprávní smlouvu bezodk|adně po jejím uzavření na úředních deskich
svkh ob€cních úřadů neiméně po dobu 15 dnů' |Yésto Litomyš| zaš|e sm|ouvu krajs|ému úřadu ke
zveře.|nění ve Věďníku práVnbh předp|so krale'

DUOe
bude

1 .

G Tenlo Příuké o



4. Po dobu p|atnosti této sm|ouvy VyVěsí sm|uvní strany na úředních deskách suých obecních úřadů
informaci o Uzavřenítéto smlouvy a j€jím předmětu'

5. Tato sm|ouva se !.yhotovuje Ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrži město Litomyš|,
jeden obec Pří|uka a jeden stejnopis VeřejnopráVní sm|ouvy s pří|ohou obdrží krajshý úřad spolu se
žádostio souhlas a uzavřením Veřejnoprávn í sm|ouvy'

6. Příloh'] k této sm|ouvě tvoří Usnesení Rady města Lítomyš| č' BB5/18 ze dne 06.11.2018, usneseni
zastupite|stva obce Pří|Uka č.9/2018 ze dne 01.10.2018 a pravomocné rozhodnutíkrajského úřadu o
Udě|eni souh|asu s uzavřením veřejnopráVní sm|ouvy.

7. Touto sm|ouvou se zn]šuje Veřejnoprávn í smlouva 01/2015/P.
8. Tato sm|ouva nab,ivá účinnostidne 01'01.2019.

V LitomyŠ|i dne 20.11'2018

za obec Pří|Uká

Tato veřeino|r:i\ nÍ snr]ou!a

kdy nlbylo pl á\'n i Droc i rczhod|utí

XJájského Úiadu Pardubického kt. je
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