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""ZKr ke smlouvě č. 0172/ŠKS/2020 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok

2020/2021 mezi Krajským úřadem Středočeského kraje

a
Středním odborném učilištěm

Smluvní strany:

Název:

Sídlo:
IČO:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

a
Název:

Sídlo:
IČO:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Středočeský kraj

Krajský úřad
Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 21

70891095

PhDr. Aloisem Surynkem, Ph.D. (na základě pověření)

8086152/0800

(dále jen ,,poskytovatel")

Střední odborné učiliště

Hlavní 245, Vinařice, 273 07

71 340 793
Bc. Danielem Černým - ředitelem školy

147720379/0800

(dále jen ,,příjemce")

I.

Ve smyslu zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a
školským zařízením, ve mění pozdějších předpisů, se v části Smlouvy "ČI. II" mění údaje
takto:

výše
kód název forma kapacita předpokládaný procentniho

oboru obom studia žáků počet žáků podílu

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby denní 204 102 80 %

41-52-E/01 Zahradnické práce denní 300 34 80 %

· typu školy (součásti): Střední škola (IZO 151 036 098)



II.
Ve smyslu zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a
školským zařízením, ve mění pozdějších předpisů, se v části Smlouvy "ČI. lV" mění údaje
takto: V
· typu školy (součásti): Střední Škola azo 151 036 098)

C

kód název forma kapacita předpokládaný výše %
podílu ze

oboru oboru studia žáků počet žáků zvyšui'

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby denní 204 102 100 %

41-52-E/01 Zahradnické práce denní 300 34 100 %

III.
Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

IV.
Tento dodatek č.. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
poskytovatel obdrží tři a př1'jel"l')ce .jeden výtisk.
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V Praze dne V Praze dne " ,

Za příjemce: Za poskylovatele:
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PhDr. Alois Surynek, Ph.D.

vedoucí Odboru školství

KrajskéhQ úřadu Středočeského kaje
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V Praze dne 2. ledna 2020

Pověření

V sGukdu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s podpisovým i"ádem Středočeského kraje Krajského úřadu Středočeského kraje

pověřuji
PhDr. Aloise Surynka, Ph.D.

vedoucího Odboru škoistvi Kräjského ůTadu Středočeského kraje

k podepisováni veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace soUkTorným školám a školským

zařízenim. v souladu se 2ákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým Školám,

předškolním a školským zařízením, v platném znění a k podepisování veřejnoprávních smluv

o poskytnuti účelových dotací soukromýin školám a školským zařízením, přidělených

Ministerstvein školství, ndádeže a tělovýchovy ČR. v souladu se zákone]n č. 561/2004 Sb.,

o předškolníní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

\' platném znění.

jUD,.jiří Ho
ředitel krajské


