
Dodatek č. 1

K veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 17. prosince 2004 mezi městem Uherské
Hradiště a obcí Svárov k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené na
základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 1. - 2. října 2004 Č. 650/41 a usnesení
Zastupitelstva obce Svárov ze dne 12. listopadu 2004 Č. 14 (dále jen "veřejnoprávní
smlouva").

Čl.I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01, Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
IČO: 002 91 471
číslo účtu: 1543078319/0800

a

2. Obec Svárov
se sídlem obecního úřadu ve Svárově, Č. p. 74, PSČ 687 12,
Zlínský kraj,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostkou Věrou Matějkovou
IČO: 005 42237
číslo účtu: 11025721/0100

ČI. II
Předmět dodatku

Upravuje Odstavce Č. 1 ač. 2 či. III - Úhrada nákladů veřejnoprávní smlouvy, které se celé
ruší a nahrazují novými, a to v následujícím znění:

1. "Obec Svárov se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště
v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní
smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4000 Kč ročně."

2. "Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak,
že obec Svárov převede po dobu platnosti této smlouvy vždy nejpozději do 31. března
každého kalendářního roku uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště."



ČI. III
Společná ustanovení

1. V ostatních částech zůstává veřejnoprávní smlouva beze změn.
2. Tento Dodatek k veřejnoprávní smlouvě se uzavírá s účinností od 01.01.2015 a je

uzavřen dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s jeho
uzavřením nabude právní moci.

3. Smluvní strany zveřejní Dodatek Č. 1 veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jeho
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

4. Po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních
deskách svých obecních úřadů vedle informace o uzavřené veřejnoprávní smlouvě a
jejím předmětu i informaci o uzavření tohoto Dodatku Č. 1 a jeho předmětu.

5. Tento Dodatek Č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se vyhotovuje ve třech stejnopisech,
přičemž jeden stejnopis obdrží obec Svárov, jeden stejnopis obdrží město Uherské
Hradiště a jeden stejnopis Dodatku Č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží
Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením Dodatku Č. 1
veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohu Dodatku Č. 1 veřejnoprávní smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva obce Svárov
Č. 2014/2Z01l ze dne 17. prosince 2014 a usnesení a usnesení Rady města Uherské
Hradiště Č. 49/3/RM/20 15 ze dne 13. ledna 2015 o souhlasu s uzavřením tohoto
Dodatku Č. 1 veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření Dodatku Č. 1 veřejnoprávní smlouvy .
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V Uherském Hradišti dne .
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Ve Svárově dne .

....~~ ·········/!}fl~~á········Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště starostka obce Svárov



Žádost o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Město Uherské Hradiště
se sídlem, Masarykovo náměstí 19, PSČ 68601, Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
IČO: 002 91 471

a

Obec Svárov
se sídlem Obecního úřadu ve Svárově, č.p. 74, PSČ 687 12, Zlínský kraj,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostkou Věrou Matějkovou
IČO: 005 42 237

Důvod uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

Důvodem uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku sociálně-právní ochrany dětí je
zvýšení úhrad nákladů na výkon agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Po dobu
uplynulých 10 let, nebylo ke zvýšení přikročeno, ale jelikož došlo k nárůstu nákladů na výkon
sociálně-právní ochrany dětí na straně Města Uherské Hradiště (výdaje na technické a
materiální vybavení sloužící k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, výdaje na pohonné
hmoty, inflace, ... ) přistoupila Rada Města Uherské Hradiště dne 23. září 2014 ke zvýšení
úhrad nákladů na výkon agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
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Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Věra at o á

starostka obce Svárov

Přilohy:
• Dodatek Č. I k veřejnoprávnf smlouvě uzavřený mezi městem Uherské Hradiště a obcí Svárov.
• Usnesení Rady města Uherské Hradiště Č. 16151102/RM/2014 ze dne 23. září 2014 ohledně návrhu na

zvýšení úhrad na výkon na úseku sociálně právní-ochrany dětí.
• Usnesení Rady města Uherské Hradiště Č. 49/3/RM/20 15 ze dne 13. ledna 2015 o schválení uzavření

dodatků k veřejnoprávním smlouvám.
• Usnesení Zastupitelstva obce Svárov Č. 2014/2Z0/22 ze dne 17. prosince 2014 o schválení uzavření

dodatku Č. I k veřejnoprávní smlouvě.


