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Výpis usnesení přijatých na 105. jednání rady města Řevnice ze dne 10.3.2021 

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

 

3) Nákup vozidla Multicar 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nákup repasovaného nákladního vozidla Multicar pro potřeby technických služeb města od Pavla Rady, Příčná 363, 

252 30 Řevnice, IČ: 74920588 za nabídkovou cenu 260.000,-Kč, není plátce DPH.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit do rozpočtového opatření č.2/2021 částku 30.000,-Kč na nákup Multicar M25 od pana 

Pavla Rady.  

 

4) Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu 

– Dimatex  

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu, uzavřené se 

společností Dimatex s.r.o., sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ:43224245, DIČ:CZ43224245. Předmětem 

dodatku je snížení příspěvku městu za svoz textilu na rok 2021. 

 

5) Návrh opravy U rampy  

Usnesení:  

Rada města souhlasí: 

• s opravou U rampy umístěné na „starém hřišti“ v lokalitě Za vodou za částku 59.000,- Kč vč. DPH (jedná se o cenu 

materiálu), oprava bude provedena pracovníky Technických služeb města Řevnice. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 59.000,- Kč na nákup materiálu k opravě U rampy do rozpočtového opatření č. 

2/2021. 

 

6)  Rozpočtové opatření č. 1/2021 – návrh 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 2021 tak,  

      že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 17.285.690,55 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

na rok 2021 na straně příjmů 103.088.417,- Kč (103.088 tisíc Kč) a na straně výdajů 107.010.690,55 Kč (107.011 tisíc 

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

bankovních účtech a položky 8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 123.110.690,55 Kč (123.111 

tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků) činí výdaje 123.110.690,55 Kč (123.111 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 

uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků. 

 

7) Smlouva o dílo opravy komunikací tryskovou metodou turbo  - Miluše Dömová 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o dílo na opravu vybraných komunikací tryskovou metodou turbo mezi městem Řevnice a Miluší 

Dömovu, Hálkova 317, 289 12 Sadská, IČ:11257032, DIČ:CZ526225088 za nabídkovou cenu 175.700,- Kč bez DPH 

(212.597,- Kč vč. DPH).  

 

8) Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev 

Rada města doporučuje:  

zastupitelstvu města ke schválení pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními 

zastupitelstev v průběhu roku (mimo rozpočtového opatření k 31.12.) s omezením platnosti pověření pouze pro aktuální 

volební období (tj. 2018-2022) a to v následujícím rozsahu:  

• Na straně příjmů: neomezeně pouze v rámci přijetí dotace nebo navýšení daňových příjmů (RUD) 

• Na straně výdajů:  

• úpravy vyplývající z přijetí dotace včetně spoluúčasti města: neomezeně 

• úpravy v rámci položek jednoho paragrafu (tj. bez navýšení daného paragrafu): neomezeně 

• úpravy nesouvisející s přijetím dotace, které navyšují celkový prvotně rozpočtovaný výdaj paragrafu: omezeně. 

Omezení takové, že rada může schválit pouze úpravy (navýšení daného paragrafu), které v součtu všech RO 

schvalovaných pouze radou, nemohou za rozpočtovaný rok převýšit 100 tis. Kč pro každý paragraf. 

Každé takovéto rozpočtové opatření může být radě města předloženo až po jeho projednání a schválení ve finančním 

výboru. 
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9) Oprava vjezdové brány – stanice HZS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na opravu posuvné brány do dvora HZS (oprava brzdného zařízení) od pana Otakara Zoubka, bytem 

Dobřichovická 1014, Černošice, IĆ: 13304194 za částku 15.518,- Kč bez DPH, tj. 18.776,78 Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 18.800,- Kč na opravu posuvné brány do dvora HZS do rozpočtového opatření 

č. 2/2021.  

 

10) Výměna veřejného osvětlení část Sochorova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na nákup 12 kusů LED osvětlovacích těles od společnosti Artechnic- Schréder, a.s. pro výměnu 

veřejného osvětlení do části Sochorovy ulice.  Nabídková cena činí 71.424,- Kč bez DPH a 86.423,- včetně DPH. 

 
 

           


