
DoDATEK č . 1

ke §mlouvě o š kolní m stravování  ze dne 8. t l. 2019

uzavřený mezi

l ntegrovaná střední  š kola Hodon í n, pří spěvková organ izace
zastoupený: Mgr. Evou Schmidovou, ředitelkou
sí dlo:  Lipová alej3756l21,695 03 Hodoní n

lČ :  00838225

DlČ : CZ00838225

(dále jen dodavatel)

a

Střední š kola prů myslová a umělecká Hodoní n, pří spěvková organizace
zastoupená: PaedDr. lvo Kurzem, ředitelem
sí dlo:  Brandlova 32,695 11Hodoní n
lČ :  00559539

(dále jen odběratel}

uzaví rají  v souladu se zákonem č .89t7OL2 5b., Zákon obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch

předpisů  ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku tento dodatek č .1 ke Smlouvě o š kolní m

stravování  ze dne 8. 11. 2019.

č lánek t.

1. V dů sledku zvyš ování  cen potraví n dochází  dle Vyhláš kv č ,tO712005 5b. od L. t,2022 ke

zuýš ení  finanč ní ho normativu potravin.

2. Pro ž áky odběratele bude fakturovaná cena potravin podle finanč ní ho normativu pro

nákup potravin, kteďje uveden v pří loze č . 1 tohoto dodatku

č lánek ll.

1. Ostatní  ustanovení  té to Smlouvy o š kolní m stravování  ze dne 8. 11. 2019 zů stávají

v platnosti beze změny

Č lánek l!t.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní ch stran a ú č innosti dne 1. L.2a22



2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž  kaž dý má povahu originálu a kaž dý

z ú č astní ků  obdrž í  jeden §tejnopis

3. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e se s dodatkem seznámily, s jeho obsahem souhlasí  a toto
stvrzují  podpisy oprávněných zástupců .
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za dodavatele:
lntegrovaná střední  š kola Hodoní n,
pří spěvková orgenizace
Lipová alej 37§121
695 03 Hodoní n
Mgr. Eva §chmidová, ředitelka

za odběratele:

Střední  š kola prů myslová a umělecká Hodoní n,
pří spěvková organlzace
Brandlova 32,

695 01 Hodoní n
PaedDr. lvo Kurz, ředitel



Pří Ioha č .1

Finanč ní  normativy 2022

1. Finanč ní normativ na nákup potravin pro obědy pro mladš í  ž áky (11 až  14 let}  je 3O- Kč

2. Flnanč ní  normativ na nákup potravin pro obědy pro ž áky (15 let a ví ce} je 35,- Kč

Kalkulace celkových nákladů  na pří pravu j í del

Obědy pro ž áky 11 až  t5 let;

Potraviny
Osobní  náklady

Věcné  náklady

Celkem 63,00 Kč

Obědy pro ž áky 15 let a ví ce:

Potraviny

Osobní náklady
Věcné  náklady

68,00 Kč
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za dodavatele:
lntegrovaná střední  š kola Hodoní n,
pří spěvková organizace

Lipová alej 3756121.

695 O3 Hodoní n
Mgr. Eva Schmidová, ředitelka

Střední  š kola prů myslová a umělecká

Hodoní n
pří spěvkováorganizace @

za odběratele:
Střední  š kola prů myslová a umělecká Hodoní n,
pří spěvková organizace

Brandlova 32,

695 01 Hodoní n

PaedDr. lvo Kurz, ředitel
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