
Dodatek Č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Č. 22/2007/P, ve znění dodatku Č. 1 uzavřené dne 02.03.2007

Na základě usnesení Zastupitelstva města Litomyšle č.134/14 ze dne 09.09.2014, usnesení Rady Města Litomyšle Č.
926/14 ze dne 23.09.2014 a usnesení Zastupitelstva obce Čistá ze dne 22.09.2014, se níže uvedené smluvní strany
dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě Č. 22/2007/P, ve znění dodatku Č. 1 uzavřené dne
02.03.2007.

Či. I
Smluvní strany
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1. Město Litom šl
zastoupené starostou města Michalem Kortyšem
IČO: 00276944
DIČ: 264-276944
bankovní spojení: Komerčníbanka Litomyšl

číslo účtu 926591/0100
adresa městského úřadu: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
kraj PardubiCký

2. Obec Cistá
zastoupená starostou obce Bohumilem Pavlišem
IČO: 00276545
DIČ: 264-00276545
bankovní spojení: Českáspořitelna a.s., Svitavy

číslo účtu 1283369389/0800
adresa obecníhoúřadu: Čistá 376
kraj Pardubický

Či. II
Předmět dodatku

Veřejnoprávní smlouva Č. 22/2007/P, ve znění dodatku Č. 1 uzavřená mezi Městem Litomyšl a Obcí Čistá dne
02.03.2007 se mění v odst. 1. čI. IV "Společná ustanovení", který nově zní takto:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018.

Či. III
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají nezměněna.

Či. IV
Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy Č. 22/2007/P, ve znění dodatku Č. 1 uzavřené mezi
Městem Litomyšl a Obcí Čistá dne 02.03.2007.

ČI.V
Společná ustanoveni

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

2. Smluvní strany zveřejní dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu lS dnů,

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jetlen stejnopis obdrží Město Litomyšl, jeden Obec
Čistá a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k
veřejnoprávní smlouvě.

4. přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva Města Litomyšle č.134/14 ze dne 09.09.2014, Rady města
Litomyšle Č. 926/14 ze dne 23.09.2014, usnesení Zastupitelstva obce Čistá ze dne 22.09.2014.

V Litomyšli dne 29. září 2014


