106/VS/2015
Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Břasy a obcí Újezd u Svatého Kříže
(uveřejněné v částce 3/2012 Věstníku Plzeňského kraje pod č. 87/VS/2012)
Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Na základě usnesení Rady obce Břasy ze dne 30.6.2015, a usnesení Zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže ze dne 4.9.2015, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 2.3.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského
kraje v částce 3/2012 pod č. 87/VS/2012.
Smluvní strany
1. Obec Břasy
zastoupená starostou obce Ing. Mgr. Miroslavem Krocem
se sídlem: Břasy 350, 338 24 Břasy 1
Plzeňský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
IČO: 00258628
(dále jen „obec Břasy“)
a
2. Obec Újezd u Svatého Kříže
zastoupená starostkou obce Alenou Mankovou
se sídlem: Újezd u Sv. Kříže 27, 338 24 Břasy 1
Plzeňský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
IČO 00573884
(dále jen „obec Újezd u Svatého Kříže“)
Dodatkem č. 1 se mění následující článek výše uvedené veřejnoprávní smlouvy:
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do 31.12.2018.
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 změny.
Společná ustanovení
1) Smluvní strany zveřejní dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho
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
Břasy, jeden stejnopis obdrží obec Újezd u Svatého Kříže 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 Rady obce Břasy, usnesení
Zastupitelstva obce Újezd u Svatého Kříže a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením.
5) Dodatek č. 1 nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
V Břasích dne 9.9.2015
V Újezdu u Svatého Kříže dne 9.9.2015
Ing. Mgr. Miroslav Kroc
starosta
Alena Manková
starostka

