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Výpis usnesení přijatých na 167. jednání rady města Řevnice ze dne 31.8.2022 

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

 

 

3) Rozpočtové opatření č. 3/2022 - návrh   
Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

•    zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2022, který upravuje schválený rozpočet na rok 

2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku o částku 7,354.928,33 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 

rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 112,579.506,33 Kč (112.580 tisíc Kč) a na straně výdajů 131,693.053,10 Kč 

(131.693 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 finanční prostředky) činí příjmy 

145,899.053,10 Kč (145.899 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 145,899.053,10 Kč (145.899 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně  

      č. 3/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech  

      a přijetím dlouhodobých finančních prostředků.  

 

4) Cenová nabídka na náhradu čerpadel technologické vody z úpravny Berounka  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenová nabídku od firmy M. Holotina, Čs. Armády 140, 267 51 Zdice, IČ 45143421 na výměnu 2 ks čerpadel technologické 

vody z úpravny Berounka značky Grundfos HCP typu AL, za částku 29.256,20 bez DPH (35.400,- Kč včetně DPH). 

 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 35.400,- Kč na výměnu 2 ks čerpadel technologické vody z úpravny Berounka 

 
5) Dodatek ke smlouvě o tvorbě zpravodaje Ruch  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o tvorbě zpravodaje Ruch uzavřené dne 4.7.2016 mezi městem Řevnice a Matějem 

Bartákem, IČ 71664831, Na Výšině 1169, 252 30 Řevnice, na základě kterého se navyšuje smluvní odměna za tvorbu 

zpravodaje na 20.000,- Kč  za jedno číslo zpravodaje Ruch počínaje měsícem září 2022 

Rada města ukládá: 

• EO zařadit částku 20.000,- Kč, která představuje navýšenou odměnu za tvorbu zpravodaje Ruch za měsíc 09-12/2022 

do nejbližšího RO 

 

   

6) Dodatek ke smlouvě o grafické přípravě zpravodaje Ruch  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o grafické přípravě zpravodaje Ruch uzavřené dne 15.12.2016 mezi městem Řevnice 

a Matějem Bartákem, IČ 71664831, Na Výšině 1169, 252 30 Řevnice, na základě kterého se navyšuje smluvní odměna 

za grafickou přípravu  zpravodaje na 4.000,- Kč  za jedno číslo zpravodaje Ruch počínaje měsícem září 2022 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 6.000,- Kč, která představuje navýšenou odměnu za grafickou přípravu 

zpravodaje Ruch za měsíc 09-12/2022 do nejbližšího RO 

 

                       7)  ZŠ Řevnice – žádost o navýšení rozpočtu školy a úpravu závazného ukazatele rozpočtu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Řevnice z 6,960.000,- Kč na 7,760.000,- Kč na úhradu záloh elektrické 

energie v roce 2022 

• navýšení závazného ukazatele Základní škole Řevnice u elektrické energie (kapitola 5154) z 780.000,- Kč na 1,580.000,- 

Kč 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 800.000,- Kč na úhradu zvýšených záloh za elektrickou energii Základní školy 

Řevnice do rozpočtového opatření č. 3/2022 


