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Výpis usnesení přijatých na 146. jednání rady města Řevnice ze dne 23.2.2022 

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

 

 

 

 

3) Výběrové řízení - výměna střešní krytiny garáží technických služeb 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vypsání poptávkového řízení na výměnu střešní krytiny garáží technických služeb.  

• komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Mojmír Mikula, Bohdana Slámová a náhradní člen 

Michal Kliner. 

 

4) Vrata s automatickým otevíráním areál sběrného dvora -cenová nabídka, SOD-K. Vyleta 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku pana Karla Vylety, sídlem Kozinova 854, Řevnice, IČ: 61090476 na zhotovení automatických vrat jako hlavního 

vjezdu do areálu sběrného dvora za cenu 83.114,- Kč bez DPH (tj. 100.567,94 Kč vč. DPH) a následné uzavření smlouvy 

o dílo.  

 

5) Dohled a údržba webových stránek sběrného dvora - nabídka, uzavření smlouvy o poskytnutí služeb -P. 

Kovařík 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku Ing. Pavla Kovaříka, sídlem Obroková 283/23, Znojmo, IČ: 76233006, neplátce DPH, na údržbu a 

dohled webových stránek sběrného dvora Řevnice (www.sdrevnice.cz) za paušální cenu 500,-Kč/měsíc, a dalších 

volitelných služeb za cenu 800,-Kč/hod a uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na dohled a údržbu webových stránek 

města za paušální cenu 500,-Kč/ měsíc s panem Pavlem Kovaříkem, sídlem Obroková 283/23, Znojmo, IČ: 76233006, 

neplátce DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 20.000,- Kč na údržbu a dohled webových stránek sběrného dvora do RO 

č. 2/2022  

 

6) Nákup mobilních zábran a elektrocentrály pro technické služby 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• požadavek na nákup mobilních zábran v počtu 8 ks a elektrocentrály pro potřeby technických služeb, za celkovou částku 

37 164,- Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 37 164,- Kč na nákup zařízení pro technické služby, do RO č. 1/2022 (§ 

3639,pol. 5137). 

 

7) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 23 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 7.3.2022 v budově Zámečku, Mníšecká 

29, Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 

8) POBERO – informace o činnosti, mimořádný členský vklad 

9) Rozpočtové opatření č. 8/2021 – informace zastupitelům 

10) Rozpočtové opatření č. 1/2022 – návrh 

11) Diskuze  

12) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ - Zadní Třebaň 

13) Koupě id. 1/48  pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
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14) Přijetí daru - pozemek parc.č. 2506/3  

15) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Srbsko 

16) Majetkové vyrovnání – areál Sokola v Tyršově stromořadí 

17) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 

18) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 

19) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

20) Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 

21) Dotační spolufinancování rekonstrukce komunikací Na Vrážce   

22) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 - ulice Náplavní 

23) Různé 

24) Závěr 


