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Výpis usnesení přijatých na 159. jednání rady města Řevnice ze dne 22.6.2022 

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

 

 

3) Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2323/5 – vyhrazené parkování prodejny PENNY 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2323/5 v k.ú. Řevnice o výměře 98,5 m2 za účelem užívání jako 6 parkovacích 

míst vyhrazených pro zákazníky prodejny PENNY.  

 

4) Žádost o schválení odměny ředitelce MŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice Pavlíně Neprašové v navržené výši. 

 

5) Žádost o schválení odměny řediteli ZŠ  

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• odměnu řediteli Základní školy Řevnice Mgr. Tomáši Řezníčkovi v navržené výši. 

 

6) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – podchod 

pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Řevnice – veřejný 

vodovod a kanalizace – podchod pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“  

Rada města jmenuje: 

• komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Michal Kliner náhradníci: Věra 

Jaskevičová, Petra Karešová 

 

7) Zadávací dokumentace PD připojitelnosti FVE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele projekčních prací v rámci projektu: „Zajištění připojitelnosti 

FVE v areálu uzavřené skládky na Bořích, Řevnice“  

Rada města jmenuje: 

• komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, arch. Josef Tlustý, náhradník Michal 

Kliner  

 

8) Žádost o schválení odměny ředitelce ZUŠ 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• odměnu ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové v navržené výši. 

 

9) Nabídka opravy Karlštejnské ulice – uzavření dodatku č. 1 – Street s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s předmětem Opravy povrchů komunikací náměstí, Na Výšině x Na Vyhlídce a 

opravy výtluků dalších ulic metodou ITHR uzavřenou dne 25.5.2022. Předmětem dodatku je oprava povrchu 

Karlštejnské ulice od mostu po křižovatku s odbočkou ke hřišti, předloženou společností Street s.r.o., IČ:246 63 310, 

sídlem 463 44 Žďárek 10 za cenu 493 800,- Kč bez DPH a 597 498 Kč včetně DPH. 

 

10) Obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem těchto 2 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou od 1.8.2022 do 

31.7.2023 za nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc zaměstnankyním Základní školy Řevnice a to: 

- bytu č. 1 Mgr. M. M. 

- bytu č. 6 Ing. M. Š. 
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11) Smlouva o poskytování péče o dítě v DS - NÁVRH 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině DS Řevnice mezi městem Řevnice a zákonnými zástupci dětí 

navštěvujících dětskou skupinu DS Řevnice zřízenou městem Řevnice počínaje 1.7.2022.  


