
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
28. Rady města

konané dne 10.8.2020

Dodatek ke smlouvě o závodním stravování se ZŠ L. Čecha

Město má v současnosti uzavřenou smlouvu na závodní stravování pro své zaměstnance jak se ZŠ Vratislavovo 
nám. 103, tak se ZŠ L. Čecha. V současnosti město obdrželo od ZŠ L. Čecha další novou cenovou kalkulaci 
(poslední změna byla v 02/2020) obědů (tj. další navýšení ceny obědů o 6Kč), kterou je třeba řešit uzavřením 
dalšího dodatku č. 3. 

§ 102 odst. 3) z.č. 128/2000 Sb., o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění závodního stravování mezi městem Nové Město na Moravě 
jako odběratelem a Základní školou L. Čecha 860, Nové Město na Moravě, IČ: 60574674 jako dodavatelem 
ze dne 29.5.2017, a to dle přílohy materiálu a pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti 
místostarosty města schválením a podpisem případných dalších změn smlouvy o závodním stravování.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - KVÚ doporučuje návrh schválit
- návrh nové kalkulace od ZŠ L. Čecha

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Zaměstnancům města (MěÚ, MP, VPP, starosta, místostarosta) je dosud 
umožněno využívat závodního stravování buď formou:
- stravovací poukázky Edenred (v hodnotě 65Kč, mohou býtčerpány v 
libovolné restauraci nebo v některých obchodních řetězcích)
- stravováním v ŠJ ZŠ Vratislavovo nám. (smlouva uzavřena 1.3.2002)
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Za účelem rozšíření nabídky bylo mezi zaměstnavatelem a odborovou 
organizací dohodnuto, že by mohla být uzavřena i smlouva na zajištění 
závodního stravování se ZŠ L. Čecha. S ohledem na to, že závodní 
stravování je hrazeno primárně zaměstnavatelem a až následně je 
rozúčtováváno mezi zaměstnance, sociální fond a zaměstanvatele, je 
navržená smlouvy předkládána k projednání

Materiál obsahuje: Příloha - cenová kalkulace (Veřejná)
Příloha - dodatek č. 3 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 10.8.2020

06.08.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


