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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 28. 12. 2020   

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

z 15. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo v pondělí 28. 12. 2020  
od 16:00 hod v obřadní síni českobrodské radnice  

  
 
133/2020 VZMR Dodávka gastro vybavení a nábytku pro kuchyň a jídelny Bezručova 
1099 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. ruší 
usnesení rady města č. 531/2020 ze dne 16. 12. 2020. 
  
 
II. souhlasí 
s realizací zajištění gastro vybavení a nábytku v budově školní kuchyně a jídelny č. p. 1099, 
Český Brod. 
 
  
III. souhlasí 
s použitím výjimky ze směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu 
dle bodu 7.2 a 7.3 této směrnice. 
  
 
IV. vyhlašuje 
veřejnou zakázku na zajištění gastro vybavení a nábytku v budově školní kuchyně a jídelny 
č. p. 1099, Český Brod, formou poptávkového řízení. 
  
 
V. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky na zajištění gastro vybavení a nábytku v budově školní 
kuchyně a jídelny č. p. 1099, Český Brod, ve složení: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí odboru financí, 
Petr Kostkan, investiční technik, 
Ing. Zdeněk Hladík, ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod.  
 
Náhradníci: 
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Ing. Aleš Kašpar, tajemník MěÚ, 
Martina Jelínková, hlavní účetní, 
Ing. Petr Čermák, investiční technik. 
  
 
IV. pověřuje 
radu města vyhodnocením veřejné zakázky na zajištění gastro vybavení a nábytku v budově 
školní kuchyně a jídelny č. p. 1099, Český Brod. 
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134/2020 Informace - tisková chyba předloženého materiálu do ZM ze dne 25. 11. 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. revokuje 
usnesení č. 115/2020 ze dne 25. 11. 2020.  
  
 
II. schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2020 ve znění přílohy, která je součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se snižují na 246 550,40 tis. Kč, 
rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na 170 657,14 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se 
snižují na 96 784,25 tis. Kč, položka financování se mění na schodek ve výši 20.891 tis. Kč. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


