Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění stravování, ze dne 28. 06. 2012, kterou uzavřeli výše
uvedeného dne, měsíce a roku

Město Kostelec nad Orlicí
se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968v
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1240074329/0800
zastoupený: Františkem Kinským, starostou
(dále jen „ Kostelec nad Orlicí“)
a
SCOLAREST- zařízení školního stravování, spol. s r.o.
se sídlem: Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 25607341
DIČ: CZ25607341
,' ^
DIČ skupiny pro DPH: CZ6990Ó2587 - zastupující člen skupiny je EUREST, spol. s r.o.
bankovní spojení: komerční banka, č.ú. 3612030247/0100
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl 54351
zastoupený: Ing. Danielem Digoněm, prokuristou
(dále jen „Scolarest“)
mezi smluvními stranami je uzavřena Smlouva o zajištění stravování ze dne 28. 06. 2012 (dále
jen “smlouva“).
Po vzájemné dohodě přijímají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění
stravování, ze dne 28. 06. 2012, v tomto znění:

Smlouva se upravuje v tomto znění:

Článek 3. Platební a fakturační podmínky:
3.1 Provozovatel je oprávněn účtovat objednali příspěvek na zajištění služby, spočívající
v zajištění řádného provozu školních stravovacích zařízení. Příspěvek je určen na krytí
režijních nákladů (energie a další provozní náklady) na jedno uvařené jídlo dle stanovené
kalkulace. Kalkulace režijních nákladů na jedno jídlo bude provozovatelem doložena vždy
k31. 01. splatností na následující kalendářní rok a stává se nedílnou součástí smlouvy.
Kalkulace režijních nákladů na rok 2017 na jedno jídlo bude provozovatelem doložena k 30. 6.
2017.
3.2 Provozovatel vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce poskytne přehled odebraných
jídel za uplynulý měsíc a následně vystaví do 15 dne v měsíci daňový doklad se splatností 20
kalendářních dní ode dne doručení.
3.3 Vyúčtování za měsíce leden - červen 2017 bude součástí daňového dokladu za červen
2017.
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Ostatní ujednání smlouvy a dodatků jsou beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti od 01.07. 2017
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

- 1 08. 2017

- 6. 09. 2017

V Kostelci nad Orlicí d n e ...................

V Pra^ďyine....................

František Kinský, starosta

'š\
Ing. Daniel Digoň, prokurista
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Příloha č.1. Stanovení příspěvku pro rok 2017
Pro rok 2017 představuje příspěvek na jídlo částku:
Pro jeden žákovský oběd
14,50 Kč
Pro jednu svačinku/přesnídávku
6,00,- Kč

