Dodatek Č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené
působnosti na úseku evidence obyvatel

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Životice ze dne 14.9.2012 č.3/2012,
a usnesení Rady města Kasejovice ze dne 26.9.2012, č.usn. RM/324/2012, uzavírají
níže uvedené smluvní strany dodatek Č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne
20.9.2010 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 3 pod
Č. 62NS/20 10

Smluvní strany
1. Obec Životice
zastoupená starostou obce panem Bohumilem Němejcem
se sídlem: Životice 13, 33544 Kasejovice, kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nepomuk
Plzeňský kraj
IČO: 00574074
(dále jen "obec Životice")

a
2. Město Kasejovice
zastoupená starostkou města paní Ing. Marií Čápovou
se sídlem: Kasejovice 98,33544 Kasejovice, kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nepomuk
Plzeňský kraj
IČO: 00256731
(dále jen "město Keeejovtce")

Dodatkem Č. 1 se mění následující článek výše uvedené veřejnoprávní smlouvy, a to
takto:

Či. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu do 31.12.2014. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
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V ostatních bodech zůstává veřejnoprávní smlouva beze změn.

Společná ustanovení

1) Smluvní strany zveřejní dodatek

2)

3)

4)

5)

v.

Č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně
po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti tohoto dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách
svých obecních úřadů informaci o uzavření dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží obec Životice, jeden stejnopis obdrží město Kasejovice a jeden
stejnopis i s přílohami obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří příslušné usnesení Zastupitelstva obce
Životice, usnesení
Rady města Kasejovice
a pravomocné
rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením.
Dodatek nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
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V Kasejovicích dne 19.11.2012
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Bohumil NĚMEJC
starosta obce Životice

I g. Marie ČÁPOVÁ
starostka města Kasejovice
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