9"t:; "",
g
~, ,' »
-51·

evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: 2760/OBR/2020

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu StředoČeského kraje
ze Středočeského Fondu prevence
v rámci Tematického zadání Primární prevence

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/1 l, PSČ 150 21, Praha 5,
zastoupený Mgr. Petrou Peckovou
lČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s.
Č. ú.: 4440009090/6000
(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Magdaléna, o.p.s.
se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mnišek pod Brdy
zastoupená Mgr. Ondřejem Sklenářem, ředitelem
IČ: 256 17 401 a DIČ: CZ256 17 401
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú: 3 88061 3 ] 9/0800
(dále jen ,,Příjemce")

ČI. II.
KONSTATOVÁNÍ PRÁVNÍHO STAVU
].

Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 6. 2020 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence, (dále jen ,,Smlouva"). výše uvedená dotace se
poskytuje ve výši 300 000 Kč na zajištění Akce/Projektu Centrum primární prevence Magdaléna,
o.p.s., evidenční číslo Projektu PRE/PRI/040129/2020 (dále jen ,,Projekt").

ČI. III.
PŘEDMĚT DODATKU
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l."' Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ČI. lV. odst. 3 na změně minimálních hodnot závazných
parametrů, která je přílohou Smlouvy a to v tomto znění:

Popis závazného parametru (poloŽky)

Jednotka parametru
(poloŽky)

Všeobecná prevence
Pedagogický pracovník

třída

69

pedagog

69

třída

10

Selektivní prevence

2.

Množství jednotek
parametru (položky)

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
l.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 047-08/2021/RK ze dne 18.
2. 202 l a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23
zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho
platnosti.

2.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy si
ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, který provede
poskytovatel.
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V Praze dne

Příjemce
Magdalén

Poskytovatel

o.p.s.

Středočeský kraj

Mgr. Ondřej S lenář
ředitel Magdaléna, o.p.s.
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Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje

Prevence ej léčba závislostí
Magdaléna,
o.p.s.
Včelník 1070
252 70 Mníšek pod Brdy
tel.: 3)8 599 260
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