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Příloha ZM 36/7 

 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo SML/364/2012  

uzavřené dne 21. 5. 2012  
 

Smluvní strany: 

 

Statutární město Přerov  

IČ: 00301825  

DIČ: 00301825 

zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34 

(dále jen předávající) 

 

a 

 

Soukromá základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o. 

IČ: 25366564 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15507 

zastoupená jednatelem Stanislavem Žaludem  

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2 

(dále jen příjemce) 

 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě 

 
 

1. Článek I Předmět smlouvy bod 1. se doplňuje o text následujícího znění:  

 

  Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 100.000 Kč  

na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, a to takto: 

 

a) část dotace ve výši 33.333 Kč (slovy: třicettřitisíctřistatřicettřikorunčeských) na období 

září až prosinec kalendářního roku 2018 

b) část dotace ve výši 66.667 Kč (slovy: šedesátšesttisícšestsetšedesátsedmkorunčeských) 

na období leden až srpen kalendářního roku 2019, 

 

a to na 

 

- provozní náklady Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o.,              

IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2. 

 

Provozními náklady pro účely této dotační smlouvy se rozumí: 

 

- provozní náklady základní školy, zařízení pro zájmové vzdělávání, typu školní 

družina a zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v sídle  

a na pracovištích jmenované školy situovaných v Přerově,  

 



 2 

- s výjimkou nákladů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny 

za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného  

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních  

a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje  

na učební pomůcky včetně hraček, výdaje na školní potřeby a na učebnice, výdaje  

na další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje na vzdělávání pracovníků, 

nájemné příjemce hrazené statutárnímu městu Přerov. 
 

2. Článek II Doba plnění se doplňuje o text následujícího znění: 

 

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotace dle článku I bodu 1 této smlouvy 

na účet číslo 1883209389/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov,  

a to v následujících termínech: 

 

- část dotace ve výši 33.333 Kč na období září až prosinec kalendářního roku 2018  

do 15. 10. 2018 

 

- část dotace ve výši 66.667 Kč na období leden až srpen kalendářního roku 2019  

do 15. 02. 2019. 
 

3. V článku IV Sankční ujednání bod 10. se doplňuje o text následujícího znění: 

 

V případě, že nájemní vztah uzavřený mezi Statutárním městem Přerov, IČ: 00301825,  

se sídlem Přerov, Bratrská 34, jako pronajímatelem a společností Soukromá základní 

škola Acorn′s & John′s school s.r.o., IČ: 25366564, jako nájemcem na základě 

smlouvy o nájmu a výpůjčce č. SML/363/2012 ze dne 21. 05. 2012 včetně dodatku  

č. 1 skončí před datem 31. 08. 2019, je příjemce povinen předávajícímu vrátit dotaci 

ve výši vypočtené z výše dotace poskytnuté na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 

podělené dvanácti kalendářními měsíci a násobené počtem celých kalendářních 

měsíců tohoto období, které následuje po skončení uvedeného nájemního vztahu.  

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá  

se na období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019. 

 

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 36. zasedání 

konaném dne 19. února 2018 usnesením č. …………………… . 

 

 

V Přerově dne ………………..    

 

   ……………………………………                         …….…………………………………… 

             Bc. Tomáš Navrátil              Stanislav Žalud 

             náměstek primátora            jednatel společnosti 

                                                                                  Soukromá základní škola Acorn′s & John′s  

                                                                                                          school s.r.o. 


