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, """ DODATEK Č. 23j'
Vl ',.. ke s ouvě č. S-8724/SKS/2016 o poskytnutí dotace na školní rok 2016/2017

' "' , ,, * mezi Středočeským krajem
... a

Základní školou a Mateřskou školou Bambinárium
Smluvní strany:
Název: Krajský úřad Středočeského kaje
Sídlo: Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 21
IČO: 70891095
Zastoupený: Mgr. Lenkou Šmídovou (na základě plné moci)
Bankovní spojení: 20095-2028111/0710

(dále jen ,,poskytovatel")
a
Název: Základní škola a Mateřská škola Bambinárium
IČO: 71 340 866
Sídlo: Čsl. Armády 139, Řevnice, 252 30
Zastoupena: Ing. Dagmar Hrabovou
Bankovní spojení: 43-2796290267/0100

(dále jen ,,příjemce")

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

l. Číslo účtu příjemce: 43-2796290267/0100
Nové číslo úČtu: 4182938339/0800

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

III.
Tento dodatek Č.1 se
poskytovatel obdrží tři a
V Praze dne

vyhotovuje ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž
příjemce jeden výtisk.

Za příjemce: 2 3 -11- 2916 ·'//

Ing. Dagmar Hrabová
ředitelka školy

Čsl. Aímády 139
252 30 Řevnice
IČ: 71340866
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Mgr. LenĹcý Šmídová
vedoucí Odboru školstql, mládeže a sportu

Středočeského kraje
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V Praze dne í-S. 1.2(/

Plná moc

V souladu s ustanovením §61 odst. l zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších

předpisů

zplnomocňuji
Mgr. Lenku Šmídovou

vedoucí Odboru školství, m iádeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje

k podepisováni smluv c) poskytnuti dotaCi sQukTomýrn školám v souladu se zákonem č.

306/1999 Sb., o poskytováni dotaci soukromým školám, předškolním a školským 2aň2enjm,

v platném znění, ä k podepis<jváRi smluv c) poskytnuti ůčekyých dotaci soukromým školám

přidělených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu se zákonem č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, Vyšším odborném a jiném vzdělávání

v platném znění.

Jgr. Re' : 'Gewgiev

řáitei kraj,gkéhD úřádu
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