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 Usnesení rady města ze dne 8. 2. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 5. řádného jednání rady města, které se konalo v pondělí 8. 2. 2021 od 10:00 hod. formou 
videokonference 

 
50/2021 Dodatek č.1 ke smlouvě č. 202100001 na Vybavení provozu v č. p. 1099 
nábytkem 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s uzavřením Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě na dodávku nábytku do školní kuchyně a jídelny 
v č. p. 1099 se společností Kenast s.r.o., se sídlem J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, 
IČO: 27243397. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
 
51/2021 Další postup ve věci soudního řízení vedeného u OS Kolín, sp. zn. 18 C 274 / 
2020 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s tím, že za podmínky zpětvzetí žalobního návrhu v řízení u Okresního soudu v Kolíně pod 
sp. zn. 18 C 274/2020, v celém rozsahu, kdy město nebude požadovat náhradu nákladů 
řízení, a doručení městu tohoto zpětvzetí návrhu s dodejkou o jeho doručení, bude 
předložena do jednání zastupitelstva dohoda o narovnání, předmětem které bude vyřešení a 
narovnání vztahů z uzavřené Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 202000044/OR, 
kterou město považuje za platnou a účinnou, avšak s ohledem na přijetí dodatku č. 1 
ohledně osvobození lokalit, ve které se nachází i žadatelův pozemek, bude zastupitelstvu 
předložen návrh v rámci dohody o narovnání tuto povinnost hradit příspěvek zrušit v celém 
rozsahu a již uhrazenou část žadateli vrátit. 
 
 
52/2021 Stanovení platu pověřenému řízením příspěvkové organizace Školní jídelna 
Český Brod 
 
Rada města 
 
stanovuje 
s účinností od 9. 2. 2021 plat a jeho složky Jozefu Žecovi, pověřenému vedením příspěvkové 
organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 282 01 Český Brod, IČO: 09276599. 
Platový výměr je součástí osobního spisu uloženého u tajemníka MěÚ. 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 
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