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Výpis usnesení přijatých na 96. jednání  rady města Řevnice ze dne 31.12.2020 

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

 

3) Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě z 27.1.2010 -  HZS - č. p. 174 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2010 (na užívání budovy č. p. 174 a souvisejících pozemků) s 

Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 

1970, 272 01 Kladno, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2021. Nájemné ve výši 40.000,- Kč/měsíc 

zůstane zachováno. 

 
4) Závazné ukazatele pro ZŠ, MŠ a ZUŠ na rok 2021  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Mateřská škola Řevnice a Základní 

umělecká škola Řevnice na rok 2021 v předloženém znění, v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na 

rok 2021.  

 

5) Rozpočtové opatření č. 5/2020 – návrh   

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• na základě pověření zastupitelstvem města č. 15 dne 21. prosince 2020 (viz. zápis č. 15 ze dne 21.12.2020) k 

provedení rozpočtových opatření Rozpočtové opatření č. 5/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 4.819.856,99 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2020 na straně příjmů 142.544.152,- Kč (142.544 tisíc Kč) a na straně výdajů 128.779.595,18 Kč (128.780 tisíc 

Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech činí příjmy 166.869.595,18 Kč (166.870 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8123 (8123 – 

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) a položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků) činí výdaje 166.869.595,18 Kč (166.870 tisíc Kč).   

Rozpočet je po rozpočtové změně č. 5/2020 přebytkový.  

 

6) Dodatek č. 15 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 

30.6.2010 – EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 15 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 30.6.2010 

se společností EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, kterým se mění odstavec 12. 

Článku 6. Smlouvy (Finanční záležitosti).  

 

 

 

 


