
DODATEK Č. 12
ke smlouvě

O POSKYTOVÁNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
se sídlem Kongresová 2, Nusle, 140 21 Praha 4

zastoupené: náměstkem ředitele pro ekonomiku plk. Ing. Pavlem DOMBROVSKÝM
IČ: 75151472, DIČ: CZ75151472
číslo účtu: 3509881/0710

(dále jen poskytovatel), na straně jedné
a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

zastoupené: ředitelem Krajského ředitelství poiicie Středočeského kraje
brig. gen. JUDr. Václavem KUCEROU PhD., MBA
lČ 75151481, DIČ CZ75151481
číslo účtu: 507432881/0710

(dále jen odběratel), na straně druhu

V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 430/2001 Sb. § 4 a § 5, o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1. května 2020 ke změně finančních
limitů.

V souvislosti se pokynem náměstka ředitele pro ekonomiku č. 1/2020, dochází ke
změně pokynu náměstka ředitele pro ekonomiku č. 1/2010 o stanovení a úpravě výše
provozních nákladů a limitů spotřeby potravin na závodní stravování u Krajského řed jte|stvj
policie hlavního města Prahy na jedno vyrobené hlavni jídlo a hlubokomražené jídlo.

V souvislosti s touto změnou se up!avuje článek III., Smlouvy o zajištění stravování
uzavřené k 1. 1. 2009 čj.KRpA-11772/cj-2009-0000sU-po takto:

III.
Finanční limit hodnoty potravin a úhrada strávníkem

Druh jídla Finanční limit Celkem včetně Úhrada
surovin DPH strávníkem

Polévka 8,18 KČ 9,00 KČ 9,00 KČ
Hlavní jídlo 40,00 kč 44,00 kč 44,00 kč
výběrové jídlo 54,54 kč 60,00 kč 60,00 kč
Hlavní jídlo hmj 40,00 kč 44,00 kč 44,00 kč
Polévka HMJ 10,60 KČ 12,00 Kč 12,00 KČ
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. května 2020

K čj.KRpA-11772-13/čj-2009-0000sU-po

Praha dne:

p

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele pro ekonomiku

Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy

l

brig. gen. JUDr. Václav Kučera PhD., MBA
ředitel

Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje
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