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Výpis usnesení přijatých na 163. jednání rady města Řevnice ze dne 27.7.2022 

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

 

 

 

3) Texty pro zápis do kroniky za rok 2021 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• text pro zápis do kroniky města Řevnice za rok 2021 připravený předsedou letopisecké komise MUDr. Jindřichem 

Königem. 

 

4) Žádosti ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 

sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ – přidělení dotací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2022 subjektům dle tabulky (dotace nižší než 50 tisíc 

Kč), která je přílohou usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce 

s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.  

 

5) Dodatek ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou MIRONSTAV s.r.o., Nákupní 389/1, Praha 10, IČ: 24696668, 

kterým se prodlužuje termín realizace díla a navyšuje celková cena díla o částku 353 393,18 Kč bez DPH. Celková cena 

díla tak na základě dodatku č.1 činí: 7 653 393,18 Kč bez DPH tj. 9 260 605,74 Kč včetně DPH. 

 

6) Elektro práce v budově městského úřadu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenové nabídky od pana Filipa Řeháka, Prvomájová  361/11, Praha, IČO: 7866372 na zapojení nástěnných venkovních 

hodin na fasádu budovy za částku 6.397,- Kč a cenovou nabídku na výměnu nefunkčních nouzových svítidel na chodbě 

budovy za částku 12.445,- Kč. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 18.842,- Kč na elektroinstalatérské práce, do RO č. 3/2022, §3613 

pol. 6121. 

 

7) Příkazní smlouva na zajištění podání žádosti o dotaci a závěrečné vyhodnocení akce na projekt „Kulturní 

a vzdělávací komunitní centrum Sklad_13, OPENBOOK, malá čítárna a hygienické zázemí pro čítárnu a 

knihovnu“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření příkazní smlouvy s paní Miloslavou Vlkovou,  Masečín č.ev. 390, 252 07 Štěchovice, IČ:76601374 na podání 

žádosti o dotaci za cenu 35.000,- Kč a vypracování závěrečného vyhodnocení akce za cenu 20.000,- Kč na projekt 

s názvem „Kulturní a vzdělávací komunitní centrum Sklad_13, OPENBOOK, malá čítárna a hygienické zázemí pro 

čítárnu a knihovnu“ do aktuální výzvy MAS Karlštejnsko, Fische 5, program obnovy venkova. 
Rada města ukládá: 
• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 55.000,- Kč na podání žádosti o dotaci a závěrečné vyhodnocení akce do 

RO č.3/2022 


