Dodatek č. 1
ke smlouvě o zvýšení dotace
Č.j.: OŠMTS-59/2017-045
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
UNIVERSAL-zařízení školního stravování s.r.o.
se sídlem:
Na Skřivanech 926, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15
IČ:
25427954
bankovní spojení: 4200203855/6800
zastoupená
Romanem Kotyzou
zapsané v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 17705
(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 zvýšení dotace č.j. OŠMTS-59/2017-045
ze dne 21. 2. 2017 (dále jen smlouva), na základě žádosti právnické osoby ze dne 21. 8. 2017
a na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. OŠMTS-026/2017-RZS
ze dne 22. 8. 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. Krajský úřad po splnění podmínek uvedených v čl. II stanoví procentní podíl z normativu
jako rozdíl mezi procentním podílem stanoveným § 5 odst. 2 a procentním podílem
stanoveným § 4 odst. 5 takto:
činnost stravovací:
školní jídelna

1 550 dětí a žáků (kapacita)
žáci SŠ
děti MŠ, žáci ZŠ

30%
40%

2. Krajský úřad poskytne právnické osobě dotaci podle skutečného počtu stravovaných dětí,
žáků ve školském zařízení, který je uveden ve školní matrice pro příslušný školní rok,
nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků uvedeného v rejstříku škol a školských
zařízení.
3. Pokud právnická osoba vykonává činnost více školských zařízení, stanoví se procentní
výše zvýšené dotace pro jednotlivá školská zařízení zvlášť.

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 UNIVERSAL-zařízení
školního stravování s.r.o.

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

…...…………………………………...
Roman Kotyza
jednatel
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