
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

 

Na základě usnesení Rady města Milevska č. 158/19 ze dne 06.05.2019 a usnesení 

Zastupitelstva obce Hrejkovice č. 3/2019 ze dne 15.05.2019 uzavírají níže uvedené smluvní 

strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

město Milevsko 

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

zastoupené starostou města Milevska Ing. Ivanem Radostou 

IČ: 00249831 

(dále jen město Milevsko) 

 

a 

 

obec Hrejkovice 

Hrejkovice 88, 398 59 Hrejkovice 

zastoupená starostkou obce Hanou Kašparovou 

IČ: 00249688 

obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko  

(dále jen obec Hrejkovice) 

 

Čl. II 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené v souladu s § 3a zákona 

č. 553/199Sb., o obecní policii, v platném znění uzavřené mezi nimi dne 28.12.2016, když tímto 

dnem nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu 

s uzavřením této smlouvy, takto: 

 

1. Čl. III Úhrada nákladů zní: 

Úhrada nákladů 

 

(1) Náklady spojené s výkonem shora uvedených úkolů městské policie na území obce 

Hrejkovice a náklady na činnost příslušného odboru Městského úřadu Milevsko pro obec 

Hrejkovice nese město Milevsko.  

(2) Výnosy z pokut uložených v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti na území obce 

Hrejkovice jsou příjmem města Milevska.  

(3) Paušální částka za práci strážníků městské policie je stanovena ve výši 9.000 Kč měsíčně. 

(4) Smluvní strany ujednaly, že úhrada paušální částky bude provedena jednorázově předem, 

vždy v lednu běžného kalendářního roku obcí Hrejkovice na účet města Milevska  

č. 19 - 640992319/0800, VS 00249688.  

(5) První rok účinnosti smlouvy bude paušální částka uhrazena jednorázově dle počtu celých 

kalendářních měsíců zbývajících do konce kalendářního roku nejdéle do 3 měsíců ode dne 

účinnosti smlouvy.   



(6) V případě ukončení smlouvy vrátí město Milevsko obci Hrejkovice poměrnou část paušální 

náhrady, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení smlouvy. 

 

Čl. III 

Společná ustanovení 

 

(1) Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje  

o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci.  

(2) Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních 

deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Smluvní strany zašlou tento dodatek  

č. 1 Krajskému úřadu Jihočeského kraje se žádostí o udělení souhlasu k jeho uzavření.  

(3) Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 tvoří usnesení Rady města Milevska č. 158/19  

ze dne 06.05.2019 a usnesení Zastupitelstva obce Hrejkovice č. 3/2019 ze dne 15.05.2019 

a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření 

dodatku č. 1.  

(4) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohami 

obdrží město Milevsko, jeden stejnopis s přílohami obdrží obec Hrejkovice, jeden stejnopis 

s přílohami obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje. 
 

 

 

Milevsko 28.05.2019 

 

 

 

…………………………………….       ……………………………………. 

Ing. Ivan Radosta           Hana Kašparová 

       starosta města Milevska     starostka obce Hrejkovice 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci  

dne 25.06.2019. 

 


