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Výpis usnesení přijatých na 92. jednání  rady města Řevnice ze dne 18.11.2020 

                         (upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) 

 

 

3) Záměr darování pozemků parc.č. 2649/1 a parc.č. 3316/1 Středočeskému kraji 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr bezúplatně převést pozemek parc.č. 2649/1 o výměře 3257 m
2
,
 
který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 

2649 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2429-26/2020 a pozemek parc.č. 3316/1 o výměře 2300 m
2
, 

který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3316 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2431-26/2020 do 

vlastnictví Středočeského kraje (jde o pozemky pod stavbou silnice II/115 a silnice III/11517 v majetku 

Středočeského kraje).“ 

 

4) Smlouva o dílo dodání velkokuchyňského vybavení do mateřské školy 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s Evženem Procházkou IČ: 49381288, sídlem Brozánská 164, 190 17 Praha 9. Předmětem 

smlouvy je dodání a montáž velkokuchyňského vybavení do provozu mateřské školy v souvislosti s rozšířením 

stravovacích služeb také pro dětskou skupinu. Cena za dílo činí 198.390,- Kč bez DPH a 240.051,90 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 45.000,- Kč na vybavení do rozpočtového opatření č. 4/2020. 

 

5) Informace o provozu v období vánočních svátků – MŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o uzavření Mateřské školy z provozních důvodů, v době vánočních svátků, a to od 28.12.2020 do 31. 12. 

2020.  

 

6) Přesun prostředků v rámci položek paragrafu Zeleň  a z rozpočtové rezervy   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přesun prostředků v rámci položek paragrafu Zeleň a z rozpočtové rezervy v celkové výši 80.000,- Kč na nákup 

stromů a keřů nad rámec plánovaného rozpočtu pro rok 2020. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 80.000,- Kč na nákup stromů a keřů nad rámec plánovaného rozpočtu 

položek paragrafu Zeleň a z rozpočtové rezervy do rozpočtového opatření č.4/2020 (§3745, pol. 5139) 

 

7) Inventury 2020 – plán a jmenování komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 plán inventur na rok 2020 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2020. 

 návrhu členů inventarizační komise. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí zodpovídají za jim 

svěřený úsek inventarizace. Inventarizační komise je navržena pro rok 2020 v tomto složení: 

Předseda: Petra Karešová 

Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku: 

Ing. Alice Bečková – správní odbor 

Věra Jaskevičová – ekonomický odbor   

Ing. Barbora Šimůnková – stavební úřad 

Petra Veselá – městská knihovna 

Mgr. Veronika Stará – MěKS, Lesní divadlo 

Miroslav Paur – JSDH 

Mgr. Monika Gorošová – Pečovatelská služba,  č.p. 928 

Ing. Mojmír Mikula – Technické služby 

Veronika Matoušková – Městská policie 


