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Dodatekč. 1 x_n“ *“ '—— „., ., » ———
ke smlouvě číslo: 00243/2019/ŠMS

uzavřené podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Se sídlem:
Zastoupen:
lěankovní spojení:
Císlo účtu: 30090— 15826761/0710

(dále jen „poskytavata/')

2. AHOL —Střední odborná škola, s.r.o.

se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena:
„

ICO: 25379569
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19—9896340227/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16528.

(dále jen „pňjemce'ý

se dohodly na této změně smlouvy číslo 00243/2019/ŠMS, uzavřené mezi smluvními stranami
dne 22. února 2019, (dále jen „smlouva“):

II.

V části C se článek VI. odst. 3 mění takto:

3. Poskytovatel na základě splnění podmínek uvedených vodst. 2 stanoví procentní podíl
2 normativu (včetně příplatků) jako rozdíl mezi procentním podílem stanoveným © 5 odst. 2
zákona a procentním podílem stanoveným &4 odst. 5 zákona u:

- činnosti výchovně vzdělávací podle následujících údajů:

předpokládaný počet
kód oboru název oboru forma studia jednotek výkonu %

ve školním roce
53—41-H/01 Ošetřovatel denní 62 30
63-41—M/01 Ekonomika a podnikání denní 155 30
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní 59 30
75—41-M/01 Sociální činnost denní 42 30
78-42—M/03 Pedagogické lyceum denní 84 30
68—43-M/01 Veřejnosprávní činnost dálková 28 30
53—41-H/01 Ošetřovatel večerní 38 30
53—44—M/01 Ortoticko-protetický technik denní 32 30



- ostatní činnosti podle následujících údajů:

předpokládaný počet
jednotek výkonu %
ve školním roce

činnosti stravovací
Školní jídelna 600 30
Školní jídelna-výdejna 500 30

111.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jedno příjemce.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně, pokud zákonč.340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak.
V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy ve smyslu zákonač.340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), provede poskytovatel.

V Ostravě dne: \; WWW dne: 5/ *? 20/ (7
Za poskytovatele: Za příjemce:
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