Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace
Č.j.: OŠMTS-34/2017-045
Krajský úřad Libereckého kraje
zastoupený:
Mgr. René Havlíkem, ředitelem krajského úřadu
na základě plné moci Leošem Křečkem, vedoucím odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
se sídlem:
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80
bankovní spojení:
20095-5827461/0710
(dále jen „krajský úřad“)
a
Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.
se sídlem:
Horská 167, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14
IČ:
25016181
bankovní spojení: 196261420297/0100
zastoupené
Mgr. Václavem Tichým
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 11908
(dále jen ”právnická osoba”)
uzavírají v souladu s ust. § 6 odst. 3 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s článkem VII. bodem 3. Smlouvy o poskytnutí dotace č.j. OŠMTS-34/2017-045
ze dne 13. 2. 2017 (dále jen smlouva), na základě žádosti právnické osoby ze dne 26. 7. 2017
a Rozhodnutí č. j. OSMTS-009/2017-RZS ze dne 4. 4. 2017 tento
dodatek číslo 1:
I.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že text článku III. smlouvy se ruší a je nahrazen
novým, který včetně číselného označení článku zní:
Čl. III
1. Na základě splnění podmínek uvedených v čl. II krajský úřad stanovil procentní podíl
z normativu (týká se i případných příplatků) na daný počet žáků takto:
činnost výchovně vzdělávací:
kód oboru

název studijního oboru

forma studia

počet žáků
(kapacita)

…%

střední škola
68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

denní

68-42-L/51

Bezpečnostní služby

večerní nást.

120

60%

64

60%

33-56-H/01

Truhlář

denní

180

60%

33-56-H/01

Truhlář

večerní

85

60%

33-59-H/01

Čalouník

denní

85

60%

66-52-H/01

Aranžér

denní

95

60%

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská
výroba

denní nást.

55

60%

Propagace

denní nást.

30

60%

66-42-L/51

domov mládeže – ubytování

žáci SŠ, VOŠ

180

50%

žáci SŠ

450

50%

činnost stravovací:
školní jídelna

2. Krajský úřad poskytne právnické osobě dotaci podle skutečného počtu žáků, který
je uveden ve školní matrice pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného
počtu žáků uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
II.
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno.
V Liberci dne ……………………

V Liberci dne …………………..………

za Krajský úřad Libereckého kraje

za Střední odborné učiliště nábytkářské a
střední odbornou školu, s.r.o.

……………………………………
Leoš Křeček
vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

……………………………..……….
Mgr. Václav Tichý
jednatel
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