
DODATEK Č. l

,
k veřejnoprávní smlouvě Č. S-0385/ŠKS/2021 o poskytnutí dotace

a o zvýšení dotace na Školní rok 2021/2022

mezi Středočeským krajem

a
Boleslavskou soukromou střední Školou a základní Školou, s.r.o.

Smluvní strany:

Název:

Sídlo:
IČ,
Zastoupený:
Bankovní spojení:

a

Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská l l, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 21
70891095
PhDr. Aloisem Surynkem, Ph.D. (na základě pověření)
8086152/0800

(dále jen ,,poskytovatel")

Název: Boleslavská soukromá střední Škola a základní Škola, s.r.o.
IČ: 251 21 367
Sídlo: Viničná 463/17, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupena: Mgr. Janou Dyršmídovou - jednatelkou společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5 1477
Bankovní spojení: 4200392924/6800

(dále jen ,,příjemce")

ČI. I.
Tímto dodatkem se ve smyslu zákona Č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
Školám, předškolním a školským zaňzenírn, ve mění pozdějších předpisů se v souladu
s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. msmt-42771/2020-8 ze
dne 11. 3. 2021 v části smlouvy ,,ČI. II." doplňuje obor vzdělání pro poskytnutí dotace pro
školní rok 2021/2022 takto:

Kód oboru Název oboru Forma Kapacita Předpokládaný Procentní
studia počet žáků podíl

79-41-K/41 Gymnázium denní neuvedena 80 60 %

ČI. II.
Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tíinto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.



Cl iii.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnhni stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru srnluv, které provede poskytovatel.

1,

ČI. IV.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích
obdrží tři a příjemce jeden výtisk. Smluvní strany
podpisem přečetly, s obsahem dodatku, kteiý j'
souhlasí, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V,m,,,,, '30 /'0Y LY4

s platností originálu, z nichž poskytovatel
shodně prohlašují, že si dodatek před jeho
projevem jejich svobodné a vážné vůle,

O 4 05 2021
V Praze dne

Za příjemce: Za poskytovatele:

B0|08|avská sQůkľomá středníškola

Krajského úřadu Středočeského kraje



V Praze dne 2. ledna 2020

Pověření

V souladu se zákonem č. ]29/200Ů St.., q krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s podpisovým řádem Středočeského kraje a Krajského úřadu Středočeského kraje

pověřuji
PhDr. AJuise Suryn1+, Ph.D.

vedoucího Odboru školství .Krajského úřadu Středočeského kraje

k podepisování veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotace soukromým školám a ško]ským
2aří2enjnL v scmjadu se &onem č. 306/1999 Sb., o poskytováni dotaci soukromým školám,

pNdZkolním a škokkýrn 2aři2enim, v platném 2neni a k podepisováni veřejnoprávních smluv
o poskytnuti ůóejoyých dotací soukromým školám a školským zařízením, přidělených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

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

v platném znění.

JUDr. Jiří
ředitel kja

Zborovská j ) ISO 21 Praha 5 le).: 257 280 Ill mv\\'.kT-gredocesky.cz


