Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení Rady města Holešova č. 316/22/RM/2018 ze dne 01.10.2018 a
usnesení Zastupitelstva obce Ludslavice č. 2018/29/07 ze dne 04.09.2018 uzavírají
podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany tento
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí ze dne 10.02.2017
Čl. I
Smluvní strany
město Holešov
Masarykova 628, 769 01 Holešov
IČO: 00287172
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Seifertem
(dále jen „město“)
a
obec Ludslavice
adresa Ludslavice 31, PSČ 768 52
IČO: 00287466
zastoupená starostou Vojtěchem Adamíkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – město Holešov
(dále jen „obec“)
Čl. II
Smluvní strany se dohodly na této změně veřejnoprávní smlouvy:
(1)

Článek V se mění a má toto znění:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je účinná dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
(2)

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III
(1) Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně
po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu
15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).

(2) Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě
a jeho předmětu.
(3) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží město, jeden stejnopis obdrží obec a jeden stejnopis dodatku s přílohami
obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku
k veřejnoprávní smlouvě.
(4) Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce a usnesení rady
města o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření dodatku.

V Holešově dne 15.10.2018

V Ludslavicích dne 22.10.2018

Mgr. Rudolf Seifert
starosta města

Vojtěch Adamík
starosta obce

