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Výpis usnesení přijatých na 9. jednání rady města Řevnice ze dne 9.1.2023 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 

 

 

3) Informace o členské schůzi Dolnoberounského vodárenského družstva 

Rada města bere informaci o průběhu členské schůze Dolnoberounského vodárenského družstva dne 19.12.2022 na 

vědomí. 

 

4) Záměr podání žádosti o dotaci z programu MPO Efekt III výzva č. 2/2023 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT III. výzva č. 2/2023 Zavedení 

systému hospodaření s energií v podobě energetického managmentu. 

 

5) Záměr podání žádosti o dotaci z programu MPO Efekt III výzva č. 3/2023 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT III. výzva č. 3/2023 Zpracování 

místní energetické koncepce. 

 

6) Smlouva o dílo na podání žádosti o dotace a administraci dotací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo se Sdružením pro rozvoj a podporu regionu Východní Moravy, z.s., se sídlem Révová 4434/16, 

628 00 Brno-Židenice na podání žádosti o dotaci a administraci projektů v programu MPO EFEKTIII výzva č. 2/2023 

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managmentu a výzva 3/2023 Zpracování místní 

energetické koncepce za celkovou cenu 50.000,- Kč (neplátce DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku 50.000,- Kč na uzavření smlouvy o dílo na zavedení systému 

hospodaření s energií v podobě energetického managmentu a zpracování místní energetické koncepce do rozpočtového 

opatření č. 1/2023 (§3636 pol. 5166) 

 

7) Žádost o pronájem pozemků parc.č. 3441 a 3442/3 - TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu pozemku parc.č.  3441 o výměře 478 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) a pozemku parc.č. 3442/3 o 

výměře 1156 m2 (trvalý travní porost), oba v obci v k.ú. Řevnice společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o., IČ: 

01571010, sídlem Mařákova 1080, 252 30 Řevnice za účelem jeho využití jako technické zázemí zdravotnické záchranné 

služby.  

 

8) Objednávka úpravy PD k dílu „Inženýrské sítě a komunikace ul. Mírová, ul. Podbrdská v Řevnicích“ 

Rada města schvaluje: 

• objednání úpravy PD k dílu „Inženýrské sítě a komunikace ul. Mírová, ul. Podbrdská v Řevnicích“ u společnosti 

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00, Praha 20 Horní Počernice, IČ: 18626084 

za nabídkovou cenu 36.000,- Kč bez DPH (43 560,- Kč vč. DPH).  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku 44.000,- Kč na úpravy PD k dílu „Inženýrské sítě a komunikace ul. 

Mírová, ul. Podbrdská v Řevnicích“ do rozpočtového opatření č. 1/2023 (§2212 pol. 6121) 

 

9) Odměna ředitelce MŠ 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

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

 

10) Změna ceníku úhrad pečovatelské služby od 1.2.2023 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• změnu ceníku úhrad pečovatelské služby s účinností od 1.2.2023, a to s ohledem na nové znění vyhlášky č.505/2006 Sb. 

 

11) Objednávka úpravy PD k dílu „Oprava komunikací Divadelní, Vrchlického“ 

Rada města schvaluje: 
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• objednání úpravy PD k dílu „Oprava komunikací Divadelní, Vrchlického“ u společnosti Ekologické a inženýrské stavby, 

spol. s r.o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00, Praha 20 Horní Počernice, IČ: 18626084 za nabídkovou cenu 25.000,- Kč 

bez DPH (30 250,- Kč vč. DPH).  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku 31.000,- Kč na úpravy PD k dílu „Oprava komunikací Divadelní, 

Vrchlického“ do rozpočtového opatření č. 1/2023 (§2212 pol. 6121) 

 

12) Přívětivě komunikující město Řevnice – elektronická úřední deska“ – servisní smlouva  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření servisní smlouvy na elektronickou úřední desku, dodávanou v rámci projektu „Přívětivě komunikující město 

Řevnice – elektronická úřední deska“, za částku 29 016,- Kč/rok včetně DPH od firmy Galileo Corporation s.r.o., 

Březenecká 4808, Chomutov, IČ: 25448714  

 


