Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonů úkolů městské policie
Město Chrudim na základě usnesení Rady města Chrudim č. 378/2005 ze dne 14. 12.
2005 a město Slatiňany na základě usnesení Rady města Slatiňany č. 68/2005 ze dne 14. 12.
2005 uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie
uzavřené
dne 21. 9. 2005 (dále jen „dodatek“).
Čl. 1
Smluvní strany
Město Chrudim
sídlo: Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
kraj Pardubický
zastoupené starostou města Chrudim Ing. Ladislavem Libým
bankovní spojení: KB 9005-420-531/0100
a
Město Slatiňany
sídlo: T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
kraj Pardubický
zastoupené starostou města Slatiňany MVDr. Ivanem Jeníkem
bankovní spojení: KB 9005-2426-531/0100
Čl. 2
Předmět dodatku
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chrudim a městem Slatiňany o výkonu úkolů
Městské policie Chrudim na území města Slatiňany se mění takto:
První věta odstavce písm. a) čl. 6 „Společná a závěrečná ustanovení“ se nahrazuje novým
zněním:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2006“.
Čl. 3
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
a) Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách
svých městských úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Pardubického
kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Pardubického kraje.
b) Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Chrudim, jeden město Slatiňany a jeden stejnopis Krajský úřad Pardubického kraje spolu se
žádostí o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.

c) Nedílnou přílohu dodatku tvoří usnesení Rady města Chrudim č. 378/2005 ze dne 14. 12.
2005,
usnesení Rady města Slatiňany č. 68/2005 ze dne 14. 12. 2005 a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení souhlasu k uzavření tohoto
dodatku.

V Chrudimi dne

Ve Slatiňanech dne

----------------------------Ing. Ladislav Libý
starosta města Chrudim

-----------------------------MVDr. Ivan Jeník
starosta města Slatiňany

