Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí
Na základě usnesení č. 11/4/2021 zastupitelstva obce Týček ze dne 08.11.2021 a usnesení
č. 54 zastupitelstva města Zbiroh ze dne 01.12. 2021, uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí uveřejněné dne 22. 02. 2019 ve Věstníku právních
předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2019 pod č. 27/VS/2019.
Smluvní strany

1. Obec Týček
zastoupená starostou Zdeňkem Hruškou
adresa obecního úřadu: Týček 95, 338 08 Zbiroh
kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
IČO: 00573825
(dále jen „obec A“)
a
2. Město Zbiroh
zastoupené starostou Michalem Muraveckým
adresa městského úřadu: Masarykovo nám.112, 338 08 Zbiroh,
kraj Plzeňský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
IČO: 00259225
(dále jen „obec B“)

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.

V ostatních bodech zůstává veřejnoprávní smlouva beze změn.

Společná ustanovení
.
1. Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po
jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
2. Po dobu platnosti tohoto dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření dodatku a jeho předmětu.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Týček, jeden stejnopis obdrží město Zbiroh a jeden stejnopis i s přílohami obdrží
Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
4. Přílohu k tomuto dodatku tvoří příslušné usnesení zastupitelstva obce Týček,
usnesení zastupitelstva města Zbiroha o souhlasu s uzavřením dodatku a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s
uzavřením dodatku.
5. Dodatek nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Týčku dne 03.12.2021

starosta obce Týček
Zdeněk Hruška

Ve Zbirohu dne 02.12. 2021

starosta města Zbiroh
Michal Muravecký

Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením VS nabylo právní moci dne 28.12.2021 - Krajský
úřad Plzeňského kraje.

Vyvěšeno na úřední desce v listinné a elektronické podobě dne : 28.12.2021

Sejmuto z úřední desky dne :

