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       Evidenční číslo smlouvy: KK00289/2021/1 

 

 

Dodatek č. 1 

 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace                               

ev. č.: KK00289/2021 

 

 

 

 

Karlovarský kraj – Krajský úřad 

Sídlo:                     Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  

Identifikační číslo: 70891168 

DIČ:      CZ70891168  

Zastoupený:       Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství,     

                                             mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Bankovní spojení:     XXXX 

Číslo účtu:                      XXXX  

Datová schránka:                 XXXX 

Administrující odbor:          odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen „krajský úřad“) 

 

a 

 

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. 

Adresa sídla:                        Konečná 908/21, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 

Identifikační číslo: 25207768 

Právní forma:                       společnost s ručením omezeným 

Zastoupená: Ing. Jiří Juránek, jednatel 

Registrace ve veřejném rejstříku: spisová značka C 8471 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Bankovní spojení: XXXX 

číslo účtu: XXXX 

Datová schránka:                 XXXX 

E-mail:                                 XXXX 

Není plátce DPH. 

(dále jen „právnická osoba“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

 

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

uzavřené v souladu s ustanovením § 162 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 306/1999 Sb.“), 

a ustanoveními § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

smluvními stranami dne 22. ledna 2021, evidenční číslo KK00289/2021 (dále jen „smlouva“). 
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Článek I. 

 

 

Předmětem tohoto dodatku je, v návaznosti na zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol 

a školských zařízení týkajících se právnické osoby Střední odborné školy Karlovy Vary, s.r.o., 

změna v navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-51-H/02 Elektrikář 

– silnoproud, denní forma vzdělávání, a to v čl. III. odst. 4 smlouvy. 

 

 

 

Článek II. 

 

V návaznosti na článek I. dodatku se v tabulkách uvedených v článku III. odst. 4 smlouvy ruší 

původní text včetně číselných hodnot, které znějí: 

 

                                                       Činnost výchovně vzdělávací 

Kód oboru 

vzdělání 

Druh školy/ název oboru 

vzdělání 

Forma 

vzdělávání 

Přepokládaný 

počet žáků 

Výše 

procentního 

podílu 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud denní 20 60% 

 

                                                              

Kapacita dle údajů uvedených v Rejstříku škol a školských zařízení: 

nejvyšší povolený počet žáků ve škole 286 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 20 

 

                                           

a nahrazuje se novým textem a číselnými hodnotami, které znějí: 

 

                                            

                                                       Činnost výchovně vzdělávací 

Kód oboru 

vzdělání 

Druh školy/ název oboru 

vzdělání 

Forma 

vzdělávání 

Přepokládaný 

počet žáků 

Výše 

procentního 

podílu 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud denní 30 60% 

 

                                                              

Kapacita dle údajů uvedených v Rejstříku škol a školských zařízení: 

nejvyšší povolený počet žáků ve škole 286 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 30 
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Článek III. 

 

1.  Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v Registru smluv.  

 

2.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

3. Pokud dodatek nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnou právní 

úpravou, zejména zákonem č. 306/1999 Sb. 

 

4.  Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž krajský úřad obdrží dva a právnická 

osoba jeden. 

 

5.  Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem, 

a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých a úplných údajů, podle jejich svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

6.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede Karlovarský 

kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: XXXX (identifikátor 

datové schránky právnické osoby).  

 

 

Karlovy Vary dne  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

(místo) 
dne ..... ..... ..... ..... 

 

 

 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 (krajský úřad) 

 

 

 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 (právnická osoba) 

 

Za správnost: 

.... ..... ..... ..... ..... ..... 

Bc. Jana Růžičková 

 

 

 

 

 

 

    


