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Výpis usnesení přijatých na 172. jednání  rady města Řevnice ze dne 11.4.2018 

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

 

 

3) Pronájem učebny v budově č.p. 74  Základní škole Kairos, z. ú. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 74 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

v Řevnicích (budova městského úřadu) v rozsahu 1 učebny o výměře 40,9 m
2
 a části šatny o výměře 7,4 m

2
 (viz. 

přiložený plánek) zapsanému ústavu Základní škola Kairos, IČ: 04435117, se sídlem za měsíční nájemné 7.500,- Kč a 

to od 1.9.2018 do 31.8.2019.  
 

 

4) Rozpočtové opatření č. 3/2018 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 936.343,60 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2018 na straně příjmů 82.852.715,60 Kč (82.853 tisíc Kč) a na straně výdajů 97.686.240,13 Kč (97.686 tisíc Kč) 

bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech) činí příjmy 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc Kč). 

Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.  
Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru předložit rozpočtové opatření k projednání finančnímu výboru. 

 

 

5) Smlouva o dílo - Projekty Fiala s.r.o. - obměna vodovodu v ul. Švabinského 
 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo č. 11/2018  o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti k akci „Rekonstrukce 

stávající šachty u dráhy na chráničce & Obměna vodovodu ul. Švabinského, Karolíny Světlé“ se společností FIALA 

PROJEKTY s.r.o. ,Lečkova 1521/15 Praha 4 Chodov IČ:28907450 ,celková hodnota díla činí 122 000,-- Kč bez DPH 

(tj. 147 620,-Kč) 


