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Výpis usnesení přijatých na 139. jednání rady města Řevnice ze dne 31.12.2021 

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

 

3) Smlouva a převzetí a čištění skládkové vody s Dolnoberounským vodárenským družstvem a dohoda o 

ukončení smluvního vztahu s Ekos Řevnice, spol. s r.o. (odebírání a likvidace odpadních vod) 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• smlouvu s Dolnoberounským vodárenským družstvem, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČO 09858326 převzetí a 

likvidaci odpadních vod dovezených z uzavřené skládky Na Bořích. za cenu 40,93 Kč/m3. 
• dohodu o skončení smlouvy o odebírání a likvidaci odpadních vod na čistírně odpadních vod v Řevnicích se společností 

Ekos Řevnice, spol. s r.o. 

 

4) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele služby „Těžba dřevní hmoty s přiblížením na 

odvozní místo s využitím technologií šetrných k přírodě“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele služby „Těžba dřevní hmoty s přiblížením na odvozní místo s 

využitím technologií šetrných k přírodě“ 

• hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Michal Kliner, náhradníci: Bohdana Slámová, Ing. 

Alice Bečková.  

 

5) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele služby „Pěstební práce v ML Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele služby „Pěstební práce v ML Řevnice“ 

• hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Michal Kliner, náhradníci: Bohdana Slámová, Ing. 

Alice Bečková.  

 

6) Rozpočtové opatření č. 8/2021 – návrh  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• na základě pověření zastupitelstvem města č. 22 dne 13. prosince 2021 (viz. zápis č. 22 ze dne 13.12.2021) k provedení 

rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 8/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 2021 tak, že se na 

straně příjmů i výdajů snižuje o částku 528.565,96 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021 

   na straně příjmů 126.702.916,49 Kč (126.703 tisíc Kč) a na straně výdajů 130.625.190,04 Kč (130.625 tisíc Kč) bez 

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

bankovních účtech) a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) činí příjmy 146.725.190,04 Kč 

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

prostředků) činí výdaje 146.725.190,04 Kč (146.725 tisíc Kč).   

Rozpočet je po rozpočtové změně č. 8/2021 schodkový.  

 

7) Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice – 

Dolnoberounské vodárenské družstvo 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• dodatek č.1 č.1 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice mezi městem Řevnice a 

Dolnoberounským vodárenským družstvem, Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 09858326, jehož předmětem je změna 

odstavce 12. článku 6. smlouvy (Finanční záležitosti), který nově upravuje nájemné podle schválené kalkulace vodného a 

stočného na rok 2022. 

 

8) Dodatek č.16 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice - EKOS 

Řevnice spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 16 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).  

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828 uzavření dodatku č. 16 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 
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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).  

 


