
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 

§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

1. 

Město Vamberk 

zastoupené starostou Mgr. Janem Rejzlem 

se sídlem Vamberk, Husovo náměstí 1 

Královéhradecký kraj 

IČ 00275492 

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou 

(dále jen „Město Vamberk“) 

 

a 

 

2. 

Město Rychnov nad Kněžnou 

zastoupené starostou Ing. Janem Skořepou 

se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

Královéhradecký kraj 

IČ 00275336 

příslušné do správního obvodu s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou 

(dále jen „Město Rychnov nad Kněžnou“) 

 

 

Čl. II 

Smluvní strany na základě usnesení č. 3 ze 3. zasedání Rady města Vamberk ze dne 19. 11. 2018 a 

usnesení č. 605/2018 Rady města Rychnov nad Kněžnou ze dne 5. 11. 2018 uzavřely veřejnoprávní 

smlouvu, dle které bude Městský úřad Rychnov nad Kněžnou vykonávat místo Městského úřadu 

Vamberk ve správním obvodu města Vamberk přenesenou působnost v celém rozsahu svěřeném 

obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, s výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 

písm. a) a g), § 10 odst. 4, § 15 odst. 1 § 32 odst. 1, § 37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány (dále 

„smlouva“). 

 

 

Čl. III 

Smluvní strany se dohodly na změně výše příspěvku uvedeného čl. III bod 3.1. smlouvy. Výše příspěvku 

se upravuje z 15 000,-Kč za rok na částku 16 500,-Kč za rok. 

 

 

Čl. IV 



Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy nabude právní moci. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dne 01. 01. 2023, pokud by platnost tohoto dodatku 

nastala později, pak účinnost nastane prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž nabude 

právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této 

smlouvy. 

 

Čl. V 

Smluvní strany zveřejní tento dodatek smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách 

svých obecních úřadu nejméně na dobu 15 dnů. 

 

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden stejnopis, a jeden stejnopis, včetně příslušných příloh obdrží Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Město Rychnov nad 

Kněžnou je zmocněno k podání této žádosti. 

 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy tvoří usnesení Rady města Vamberk č. 110 a usnesení Rady 

města Rychnov nad Kněžnou č. 506/2022 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 4.11.2022   Ve Vamberku dne 25.10.2022 

 

 

Ing. Jan Skořepa      Mgr. Jan Rejzl   

starosta města Rychnov nad Kněžnou    starosta města Vamberk 


