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Účastníci smlouvy:

I.- Město Černošice, Riegrova 1209, IČO : 00241 121, zastoupené starostkou paní Helenou
Langšádlovou - zřizovatel Městské policie Černošice.

II.- Obec Třebotov, Třebotov 69, 252 26, IČO: 00241 741, zastoupené starostou
panem Ing. Pavlem Macháčkem
Uzavírají v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle
ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
následující veřejnoprávní smlouvu.

I.
Předmět

smlouvy

Na základě této smlouvy bude Vykonávat Městská policie Černošice úkoly obecní policie
stanovené zákonem č . 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštním zákonem na katastrálním
území obce Třebotov.

II.
Termín plnění
Městská policie Černošice započne svoji činnost dle odstavce I. od 1.7.2004.

m.
Způsob

úhrady nákladů

Obec Třebotov se zavazuje za plnění úkolů dle této smlouvy hradit městu Černošice náklady,
které budou pro každý kalendářní rok stanoveny číslovaným dodatkem, který bude nedílnou
součástí této veřejnoprávní smlouvy. Dodatek této veřejnoprávní smlouvy se obě strany
zavazují uzavřít nejdéle k 31.12 daného roku.
Náklady uhradí obec Třebotov převodem na účet města Černošice vždy nejdéle k 5. (slovy:
pátému) dne měsíce (leden, duben, červenec, říjen.).
Za škodu způsobenou strážm'kem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem o
obecní policii nebo zvláštním zákonem (§24 zákona o obecní policii) odpovídá obec, která
obecní policii zřídila. V případech hodných zvláštního zřetele se mohou smluvní strany
dohodnout o odpovědnosti za škodu jinak, podle konkrétní situace.
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IV.
Obecné podmínky

Obecné podmínky pro uzavírání , platnost a změnu veřejnoprávní smlouvy, rozhodování
sporů z této smlouvy a způsob jejího zveřejnění se řídí právní úpravou pro veřejnoprávní
smlouvy ve věcech obecního zřízení.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců a platnost je
podmíněna souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje.

V Černošicích dne 11.6.2004

Helena Langšádlová
starostka
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Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené dne 10.6.2004
Účastníci smlouvy:

I.- Město Čemošice, Riegrova 1209, IČO: 00241 121, zastoupené starostkou paní Helenou
Langšádlovou - zřizovatel Městské policie Černošice.

ll.- Obec Třebotov, Třebotov 69,252 26, IČO: 00241 741, zastoupené starostou
panem Ing. Pavlem Macháčkem

I.
Oba

účastníci uzavřené veřejnoprávní

smlouvy o poskytování služeb

Městské

policie

Černošice pro katastrální území obce Třebotov se dle článku III. této smlouvy dohodli na

uhrazení nákladů za tuto službu od 1.7.2004 do 31.12.2004 a to v celkové částce 60.000,- Kč
pro rok 2004.

II.
Tato částka bude hrazena ve dvou stejných splátkách po 30.000,- Kč, vždy nejpozději k 5.
dni měsíce (červenec, říjen.). Úhrada bude poukázána převodem na účet města Černošice
vedený u ČS a.s. č. 19-388063349/0800, v.s. 53112111.

m.
Rozsah výkonu služby bude vykonáván dle potřeb obce Třebo.tov. Základem poskytovaných
služeb je komplexru zajištění veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností a měřetú
rychlosti projíždějících vozidel obcí. Úkoly městské policii zadává starosta obce Třebotov
prostřednictvím velitele služby městské policie. V obci Třebotov je možné uveřejnit dvě
kontaktní telefonní čísla na službu městské policie Čemošic.e, a to 605 255 450,
724 060 620.

IV.
Vykazovárú činnesti bude př.edkládánona OÚ Třebotov v.ždy k poslednúnu dni měsíce ve
čtvrtletí, nejpozději do 1O. dne měsíce násl'e dujícího.
V Černošicích dne 10.6.2004

Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě

Účastníci smlouvy:

1. Město Černošice, Riegrova 1209, IČO: 00241 121, zastoupené starostkou paní Helenou
Langšádlovou- zřizovatel Městské policie Čemošice.

2. Obec Třebotov, Třebotov 69, 252 26, IČO: 00241 741, zastoupené starostou panem Ing.
Pavlem Macháčkem

Čl. I
Úvodní ustanovení

Mezi účastrúky smlouvy byla uzavřena dne 22.6.2004 veřejnoprávní smlouva o poskytování
služeb Městské policie Černošice pro katastrální území obce Třebotov, doplněná dodatkem č.
1 (dále v textu jen,, veřejnoprávní smlouva").
Čl. II
dodatku

Předmět

1. Oba účastníci se dle článku III. veřejnoprávní smlouvy dohodli na uhrazení nákladů za
tuto službu od 1.1.2005 do 31.12.2005 a to v celkové částce 270.000,- Kč pro rok 2005.
2. Částka 270.000,- Kč bude hrazena ve třech splátkách takto:
a) do 5. dubna 2005 ve výši 110.000,- Kč (náklady za činnost od 1.1. do 31.3 .2005 ve výši
30.000,- Kč a náklady od 1.4. do 30.6.2005 ve výši 80.000,- Kč)
b) do 5. července 2005 ve výši 80.000,- Kč (náklady za ID.Q.2005)
c) do 5. října 2005 ve výši 80.000,- Kč (náklady za N. Q.2005).
3. Úhrada bude poukázána bezhotovostním převodem na účet města Černošice č. 19388063349/0800, v.s. 53112111, vedený u České spořitelny a.s.
4. V návaznosti na zvýšení nákladů oproti roku 2004 (viz dodatek č. 1 vereJnoprávní
smlouvy) a v souladu s článkem I veřejnoprávní smlouvy a v jeho rozsahu se účastníci
dohodli na upřesnění výkladu smluvené činnosti následovně. S účinností od 1.4.2005 bude
výkon služby prováděn dle potřeb obce Třebotov jedrúm pracovníkem, a to v rozsahu 40
hodin týdně. Základem poskytovaných služeb je komplexní zajištění veřejného pořádku
nepravidelnou hlídkovou činností a měření rychlosti projíždějících vozidel obcí. Úkoly
městské policii zadává starosta obce Třebotov prostřednictvím velitele služby městské policie.
V obci Třebotov je možné uveřejnit dvě kontaktní telefonní čísla na službu městské policie, a
to 605 255 450, 724 060 620.

Čl. III
ustanovení

Závěrečná

1. Tímto dodatkem se nemění veřejnoprávní smlouva, pouze se zpusobem určeným ve
konkretizuje roční výše nákladu za sjednanou činnost včetně
souvisejících okolností.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každý
účastník obdrží po jednom.
veřejnoprávní smlouvě
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Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Účastníci smlouvy:

1. Město Černošice, Riegrova 1209, IČO: 00241121, zastoupeno starostkou Helenou
Langšádlovou
2. Obec Třebotov, Třebotov 69, IČO: 00241741, zastoupena Ing. Pavlem Macháčkem,
starostou

Čl.I.
Úvodní ustanovení
smlouvy byla uzavřena dne 22.6.2004 veřejnoprávní smlouva o poskytování služeb
Městské policie Černošice pro katastrální území obce Třebotov, doplněná dodatkem č. 1 a dodatkem
č.2 (dále v textu jen"veřejnoprávní smlouva").

Mezi

účastníky

Čl.II
dodatku

Předmět

l. Oba účastníci se dle čl.lll veřejnoprávni smlouvy dohodli na uhrazeni nákladů za tuto službu
za období od 1.1.2006 do 31. 12.2006 a to v celkové výši 270 000,- Kč (slovy
dvěstěsedmdesáttisíc korun českých) .
2. Částka uvedená v čl.Il odstl tohoto dodatku bude zaplacena nejpozději do 7.11.2006 a to
převodem na účet Města Černošice č. 19- 388063349/0800, v. s. 53 112111, vedený u České
spořitelny, a.s.

Čl. ID.
Závěrečná

ustanovení

1. Tímto dodatkem se nemění veřej noprávní smlouva, pouze se způsobem určeným ve
veřejnoprávní smlouvě konkretizuje roční výše nákladů za sjednanou činnost včetně
souvisejících okolnosti.
2. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek č.3 j e vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každý
účastník obdrží po jednom.
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Město

Helena Langšádlová
starostka
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lng.Pavel Macháček
starosta

Dodatek č.4 k veřejnoprávní smlouvě
Účastnici smlouvy:

1. Město Černošice, Riegrova 1209, IČO: 00241121, zastoupeno starostkou Helenou
Langšádlovou
2. Obec Třebotov, Třebotov 69, IČO: 002417 41, zastoupena Ing. Pavlem Macháčkem,
starostou

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Mezi účastníky smlouvy byla uzavřena dne 22.6.2004 veřejnoprávní smlouva o poskytování služeb
Městské policie Černošice pro katastrální úzenú obce Třebotov, doplněná dodatkem č. 1, dodatkem
č.2 a dodatkem č.3( dále v textujen"veřejnoprávn{ smlouva").

Čl.IT
dodatku

Předmět

I. Oba účastníci se dle čl.III veřejnoprávní smlouvy dohodli na uhrazení nákladů za tuto službu
za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 a to v celkové výši 270 000,- Kč (slovy
dvěstěsedmdesáttisíc kolUn českých), jako úhradu nákladů za rok 2007.
2. Částka uvedená v čl.II odstl tohoto dodatku bude zaplacena ve 4 čtvrtletních splátkách a to
následujícim způsobem:
a) částka ve výši 70 000,- Kč jako úhrada za první čtvrtletí roku 2007 bude uhrazena
nejpozději do 5.4.2007.
b) částka ve výši 70 000,- Kč jako úhrada za druhé čtvitletí roku 2007 bude uhrazena
nejpozději do 5.7.2007.
c) částka ve výši 70 000,- Kč jako úhrada za třetí čtvrtletí roku 2007 bude uhrazena
nejpozději do 5.1O.2007.
d) částka ve výši 60 000,- Kč jako úlu·ada za čtvrté čtvrtletí roku 2007 bude uhrazena
nejpozději do 30.11.2007.
3. Částky dle předchozího odstavce uhradí Obec Třebotov převodem na účet Města Černošice
č. 19- 388063349/0800, v.s. 53112111, vedený u České spořitelny, a.s. na základě zaslaných
faktur.

Čl.III.
ustanovení

Závěrečná

1. Tímto dodatkem se nemění veřejnoprávní smlouva, pouze se zpť1sobem určeným ve
veřejnoprávní smlouvě konkretizuje roční výše nákladů za sjednanou činnost včetně
souvisejících okolností.
2. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti a účilmosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každý

účastník

obdrží po jednom.
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Město "'".""'''"'"
Helena Langšádlová
starostka
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, / Obec Třebotov
/ / Ing.Pavel Macháček
starosta
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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely
Město Černošice,
se sídlem Čemošice, Riegrova 1209,
IČ 00241121,
zast. panem Alešem Rádlem, starostou,
zřizovatel Městské policie Černošice
na straně jedné

a
Obec Třebotov ,
se sídlem Třebotov čp. 69
IČ 00241741,
zast. Ing. Pavlem Macháčkem, starostou
na straně druhé

tento

dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě:
I.
Úvodní ustanovení
Účastníci uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb Městské policie Černošice
pro katastrální území obce Třebotov, tedy Město Čemošice a Obec Třebotov, se dle článku
III. této smlouvy dohodli na uhrazení nákladů za tuto službu od 1.1.2008 do 31.12.2008
v celkové částce 270.000,- Kč, slovy: dvěstěsedmdesát tisíc korun českých, za kalendářní
rok.

II.
Předmět

dodatku

Tato částka bude hrazena ve čtyřech splátkách, a to následujícím způsobem:
a) částka ve výši 70.000,- Kč jako úhrada za první čtvrtletí roku 2008
nej později do 5.4.2008
b) částka ve výši 70.000,- Kč jako úhrada za druhé čtvrtletí roku 2008
nej později do 5.7.2008
c) částka ve výši 70.000,- Kč jako úhrada za třetí čtvrtletí roku 2008
nejpozději do 5. 10.2008
d) částka ve výši 60.000,- Kč jako úhrada za čtvrté čtvrtletí roku 2008
nejpozděj i do 30.11.2008

bude uhrazena
bude uhrazena
bude uhrazena
bude uhrazena

Tyto částky budou poukazovány převodem na účet Města Čemošice vedený u ČS a.s. č. 19388063349/0800, v.s. 53112 111.

m.
Závěrečná

1.

Tímto dodatkem se

ustanovení

nemění veřejnoprávní

veřejnoprávní smlouvě

konkretizuje

roční

smlouva, pouze se způsobem určeným ve
výše nákladů za sjednanou činnost včetně

souvisejících okolností.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu,
každý účastník obdrží po jednom.
V Černošicích dne ----------------

Aleš Rádl
starosta

Ing.Pavel~acháček

starosta

přičemž

Č.j.: MUCE 5963/2018 MP

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely

Město

v

v

Cernosice,
se sídlem Černošice, Riegrova 1209,
IČ 00241121,
zast. panem Mgr. Filipem Kořínkem, starostou,
zřizovatel Městské policie Černošice
na straně jedné
a
Obec Třebotov,
...·\
se sídlem Třebotov čp. 69
IČ 00241741,
zast. Ing. Jitka Šůrová, starostkou
na straně druhé
tento

dodatek č . 6 l< veřejnoprávní smlouvě:
I.

Úvodní ustanovení
Účastníci uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb Městské policie Černošice
pro katastrální území obce Třebotov, tedy Město Čemošice a Obec Třebotov, se dle článku
III. této smlouvy dohodli na uhrazení nákladů za tuto službu od 1.1.2018 do 31.12.2018
v celkové částce 540.000,- Kč, slovy: pětsetčtyřicet tisíc korun česl{ých, za kalendářní
·--

I'Ok.

II.
Předmět

dodatku

Tato částka bude hrazena ve čtyřech splátkách, a to následujícím způsobem:
a) částka ve výši 135.000,- Kč jako úhrada za první čtv1tletí roku 2018
nejpozději do 5.4.2018
b) částka ve výši 135.000,- Kč jako úhrada za druhé čt\(}.".tletí r~ku 2018
nejpozději do 5.7.2018
·
c) částka ve výši 135.000,- Kč jako úluada za třetí čtv1tletí roku 2018
nejpozději do 5.10.2018
d) Částka ve výši 135.000,- Kč jako úhrada za čtv1té čtv1tletí roku 2018
nejpozději do 20.12.2018

bude uhrazena
bude uhrazena
bude uhrazena
bude ulu·azena

Tyto částky budou poukazovány převodem na účet Města Černošice vedený u ČS a.s. č. 19388063349/0800, v.s. 5002000000.

Ill.
Záv·ěrečná

1.

Tímto dodatkem se

nemění veřejnoprávní

veřejnoprávní smlouvě

2.
3.

ustanovení

konkretizuje

roční

smlouva, pouze se způsobem určeným ve
výše nákladů za sjednanou činnost včetně

souvisejících okolností.
Tento dodatek č. 6nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřeni.
Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž
každý účastnik obdrž.j po jednom.
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V Černošicích dne 25.1.2018

starostka
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Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi městem Černošice a obcí Třebotov dne 11.06.2004 k zajišťování čin nosti
podle zákona o obecní policii (dále jen "Dohoda")
Smluvní strany:

Město Černošice
sídlem: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
(dále jen "město Černošice")

a
Obec Třebotov
sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO : 00241741
zastoupená: Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou
(dále jen "obec Třebotov")
(město Černošice a obec Třebotov společně dále jen "smluvní strany")

I.
Preambule
Smluvní strany shodně považují s ohledem na hospodárné využití veřej ných prostředků obou
smluvních stran za potřebné , aby se obec Třebotov využívající služeb Městské policie
Černošice podílela na úhradě vynaložených výdajů v rozsahu odpovídající jejímu využití na
území této obce.
ll.
Úvodní ustanovení
Město Černošice a obec Třebotov uzavírají dle ustanoveni § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanoveni§ 160 odst. 6 a§ 166 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto

Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi městem Černošice a obcí Třebotov dne 11 .06.2004 (rozhodnutí Krajského
úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabylo právní moci dne
22.06.2004, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 69NS/2004) k zajišťován í
činnosti podle zákona o obecní policie (dále jen "veřejnoprávní smlouva").

111.
Změna článků

1. Smluvní strany se dohodly na
věty přidávají tato slova:

I.

veřejnoprávní

změně článku

I.

smlouvy

veřejnoprávn í

smlouvy tak, že se na konec

"zejména při zajištěn{ místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce."
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Změny článku

IV.
111. veřejnoprávní smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně článku 111. veřej noprávn í smlouvy, který nově zní takto:

"1. Obec Třebotov se zavazuje hradit městu Černošice za činnost městské policie
poměrnou část výdajů, které zahrnují: výdaje na platy strážníků, výdaje na výstroj a
výzbroj strážníků, výdaje na provoz služebního vozidla, výdaje na výcvik, školení
strážníků a pojištěn{ a další nezbytné související výdaje. K provozním výdajům bude
připočtena poměrná část odpisů za investičnf majetek používaný k naplnění této

smlouvy. Z celkových výdajů na činnost Městské policie Černošice (dle příslušné části
rozpočtu města Černošice) budou obci Třebotov účtovány uvedené výdaje v poměru
dle počtu strážníkohodin vykázaných v měsíčních výkazech za kalendářní rok. ll

"2. Město Černošice nebude do výdajů na činnost městské policie započftávat související
výdaje zjiných částí svého rozpočtu, jako např. pořizovací výdaje (odpisy) služebny
městské policie a výdaje činností, které zajišťuje Městský úřad Černošice (například na
činnost personalistů, finančního odboru, odboru informatiky aj.).
ll

"3. Pokuty uložené Městskou policií Černošice jsou příjmem města Černošice. "
"4. Smluvní strany se dohodly, že obec Třebotov uhradí městu Černošice zálohy na
činnost Městské policie Černošice ve výši 160.000 Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun
českých) splatné vždy nejpozději k pátému dni měsíce února, května, srpna a listopadu
kalendářního roku. Zálohy budou poukazovány převodem na bankovnf účet města
Černošice č. 9021-388063349/0800 pod variabilním symbolem č. 5002000000. 11

"5. Město Černošice je oprávněno v nás[ecJ.ujfcích kalendářních Letech jednostranně z.vý.šit
sjednané zálohy na činnost Městské policie Černošice v případě, že celkové náklady
na činnost Městské policie Černošice za předchozí kalendářnf rok byly vyšší než
zaplacené zálohy. Za tímto účelem je město Černošice povinno odeslat obci Třebotov
pfsemné oznámení o nové výši záloh, a to nejpozději do 20. února příslušného
kalendářního roku. Zvýšené zálohy je obec Třebotov povinna platit od měsíce května
příslušného kalendářního roku. "

"6. Vyúčtování záloh dle skutečných výdajů provede město Černošice za obdobf
kalendářního roku. Vyúčtování je město Černošice povinno odeslat obci Třebotov
nejpozději do 20. února následujícího kalendářního roku. Přeplatek na zálohách bude
obci Třebotov vrácen do 90 dnů ode dne doručeni vyúčtování. Nedoplatek se zavazuje
obec Třebotov uhradit do 90 dnů ode dne doručení vyúčtování. ll

"7. Město Černošice na základě požadavku zpřístupnf obci Třebotov veškeré informace
týkající se výdajů na činnost Městské policie Černošice. "

"8. Město Černošice se zavazuje v přiměřené lhůtě předem informovat obec Třebotov a
všech plánovaných výdajích investičního charakteru (např. nákup automobilu, radaru
aj.). "

v.
Změna článku

IV.

veřejnoprávní

smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že změně článku IV. veřejnoprávní smlouvy, který nově zní takto:
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.. 1. Výkon služby bude prováděn dle potřeb obce Třebotov zpravidla dvoučlennou hlfdkou
v maximálním rozsahu 1400 strážníkohodin za kalendářní rok. Činnost městské policie
bude rovnoměrně rozložena do jednotlivých kalendářních týdnů s přihlédnutím
k potřebám a požadavkům obce Třebotov a kapacitním možnostem Městské police
Černošice. Do uvedeného časového rozsahu se započítává i doba potřebná pro
administrativní zpracováni skutků zjištěných na území obce Třebotov. Základem
poskytovaných služeb je vykonávání úkolů stanovených zákonem o obecní policii,
zejména komplexní zajištění veřejného pořádku nepravidelnou hlfdkovou činností,
dohled nad bezpečností a plynulostí silničnfho provozu včetně měřeni rychlosti
projíždějících vozidel a dále pak úkoly plynoucí ze zvláštních právních předpisů (např.
zákon o krizovém řízeni) a obecně závazných vyhlášek obce Třebotov. Úkoly městské
policii zadává starosta obce Třebotov prostřednictvím velitele služby Městské policie
Černošice. V obci Třebotov je možné uveřejnit kontaktní telefonní číslo na službu
městské policie."."
"2. Za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem
o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) odpovídá město
Černošice. V případech hodných zvláštniho zřetele se mohou smluvní strany
dohodnout o odpovědnosti za škodu jinak, podle konkrétní situace.
ll

"3. Obecné podmínky pro uzavírání, platnost a změnu veřejnoprávní smlouvy,
rozhodování sporů z této smlouvy a způsob jejího zveřejnění se řídí právní úpravou pro
veřejnoprá vní smlouvy ve věcech obecního zřfzenf.
ll

" 4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců a platnost je
podmfněna souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje.
ll

"5. Smluvnf strany sjednávajf, že tato smlouva může být zrušena postupem podle ust.
§ 167 správního řádu, tj. smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení
veřejnoprávní smlouvy. Ke zrušení této smlouvy je třeba souhlasu Krajského úřadu
Středočeského kraje.
ll

Vl.
Závěrečná

1.

ustanovení

Změny veřejnoprávní

smlouvy, na kterých se smluvní strany dohodly v této Dohodě,
nabývají účinnosti od 01.01.2021 .

2. Ostatní ustanovení

veřejnoprávní

smlouvy

zůstávají

beze

změny.

3. Tato Dohoda je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o
uděleni souhlasu s uzavřením této Dohody nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejni tuto Dohodu bezodkladně po jejím uzavření na svých úředních
deskách po dobu nejméně 15 dnů.
5. Po dobu platnosti této Dohody bude na úředních deskách smluvních stran zveřejněna
informace o uzavření této Dohody.
6. Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech , přičemž jeden stejnopis obdrží město
Černošice, jeden obec Třebotov a jeden stejnopis včetně příslušných příloh obdrží Krajský
úřad Středočeského kraje spolu s žádostr o udělení souhlasu s uzavřením této Dohody.
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-7. Ned flnou přilohu této Dohody tvoři usnesení Zastupitelstva města Černošice, usnesení
Zastupitelstva obce Třebotov o schválení této Dohody. Rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o udělení souhlasUJ k uzavřeni této Dohody se stane součástí této
Dohody po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

8. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o obcích osvědčuje, že uzavření této
Dohody bylo schváleno Zastupitelstvem města Černošice na jeho 16. zasedání konaném
dne 02.09.2020 (usnesení č. Z/16/9/2020) tak, jak to vyžaduje zákon o obcích, čímž jsou
splněny

podmínky platnosti tohoto jeho právního jednání.

9. Obec Třebotov ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o obcích osvědčuje, že uzavření této Dohody
bylo schváleno Zastupitelstvem obce Třebotov na jeho 3. zasedání konaném dne
11 .06.2020 (usneseni č . 12/03/20) tak, jak to vyžaduje zákon o obcích, čímž jsou splněny
podmínky platnosti tohoto jeho právního jednání.

10. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato Dohoda byla sjednána na
pravé a svobodné vůle.

23 -09- 2020
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