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Výpis usnesení přijatých na 106. jednání rady města Řevnice ze dne 17.3.2021 

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

 

3)  ZŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2020  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k 31.12.2020.  

• rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši + 1,541.443,78 Kč takto:  

   - do rezervního fondu 1.300.000,- Kč  

   - do fondu odměn 241.443,78 Kč.  

 

4) Zpracování dokumentace pro provedení stavby - dodatek č. 1 - Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve 

městě Řevnice („dřevák“) 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace brownfieldu „Sklad 

13“ ve městě Řevnice“ s Ing. arch. Šárkou Sodomkovou, K Voškovu 273, Zadní Třebaň 267 29, IČO: 655 784 57, kterým 

se navyšuje původní cena díla na částku 91.600,- Kč. Není plátce DPH. 

 

5) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu – interiérové doplňky, úprava ceny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• úpravu cenové nabídky od Radima Dohnálka, Na Máchovně 1270, hala č. 21, Beroun, IČ: 7009250, na dokončení 

interiéru 2.NP, kdy se původní cena ve výši 75.542,- Kč bez DPH navyšuje o částku 31.585,- Kč bez DPH (tj. 38.217,85 

Kč včetně DPH).  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 38.218,- Kč,- na dokončení interiéru 2.NP do rozpočtového opatření č. 

2/2021. 

6) Smlouva o smlouvě budoucí na přeložku distribučního zařízení – ZŠ I. stupeň 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie 

s firmou ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 8, Děčín, IČ: 24729035. Předmětem smlouvy je přeložka distribučního 

zařízení (měřící a pojistkové skříně) umístěného v budově ZŠ I. stupně v Revoluční ulici.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 162.140,- Kč, na přeložku distribučního zařízení – ZŠ I. stupeň do rozpočtového 

opatření č. 2/2021. 

 

7) Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na zpracování vyhodnocení zkušebního provozu na ČOV od firmy Vodovody a kanalizace Beroun 

a.s., Mostníkovská 255/3, Beroun, IČ: 46356975, za částku 20.000,- Kč bez DPH, tj. 24.200,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 24.200,- Kč na zpracování vyhodnocení zkušebního provozu na ČOV do 

rozpočtového opatření č. 2/2021 

 

8)  MŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2020  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k 31.12.2020.  

• rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši + 299.648,16 Kč takto:  

- do rezervního fondu 299.648,16 Kč  

- do fondu odměn                   0,00 Kč.  

 

9) Výběrové řízení – vedoucí pečovatelské služby - opakování  
Usnesení: 

Rada města ukládá:  

• starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Pečovatelské služby Řevnice. 

Rada města schvaluje:  

• komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Monika Gorošová, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra 

Jaskevičová. 

 


