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Výpis usnesení přijatých na 198. jednání  rady města Řevnice ze dne 24.10.2018 

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

 

3) Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 5.11.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 5.11.2018 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustanovení zapisovatele 

2) Ověření platnosti mandátů a složení slibu zvolených zastupitelů 

3) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

4) Schválení programu 

5) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty  

6) Volba ostatních členů rady města  

7) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

8) Zřízení výboru pro územní plán  

a) určení počtu členů výboru pro územní plán 

b) volba předsedy výboru pro územní plán 

c) volba členů výboru pro územní plán 

9) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Řevnice 

10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

11) Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 

12) Diskuse 

13) Závěr 

 

4) Žádost o odkup pozemku parc.č. 26 - Lacigovi 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města zrušit usnesení přijaté na zasedání dne 24.9.2018 pod bodem 9 (schválení záměru prodeje 

pozemku parc.č. 26 v k.ú. Řevnice o výměře 323 m
2 

společnosti Arkadia Praha CZ s.r.o.) a rozhodnout o novém 

záměru prodeje pozemku.  

 
5) Operační plán zimní údržby 2018/19  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 operační plán zimní údržby na období 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019, který tvoří přílohu tohoto usnesení. 

     

6) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém 

domě č.p. 928 v Řevnicích“ a uzavření smlouvy o dílo        

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 vítěze výběrového řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p.928 v 

Řevnicích“ firmu I S P s.r.o., IČ 45791848, Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4, nabídková cena díla činí 2.477.565,- 

Kč bez DPH (tj. 2.997.854,- Kč vč. DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem zakázky „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v 

Řevnicích“ s vybraným uchazečem firmou I S P s.r.o., IČ 45791848, Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4. 
Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 597.854,- Kč do rozpočtového opatření č. 6/2018. 
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7) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na akci: „Přednádražní prostor v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města ruší: 

 v celém rozsahu usnesení přijaté dne 29.8.2018 pod bodem č. 6) týkající se uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

stavby „Přednádražní prostor v Řevnicích“ s firmou EMEXKON s.r.o., Letenská 121/8, Praha 1, IČ: 05019524. 

 zadávací řízení na zhotovitele stavby k akci: „Přednádražní prostor v Řevnicích“. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zajistit opakované vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby k akci „Přednádražní 

prostor v Řevnicích.“ 

 

 

8) Dodatek č.1  k dohodě s Úřadem práce ČR 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PZA- VZ-1/2018, uzavřené 

dne 27. 2. 2018 mezi městem Řevnice a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, 

IČ:72496991, jehož předmětem je prodloužení platnosti stávající dohody z původního termínu 31.10.2018 do 

28.2.2019. 

Rada města ukládá:  

 vedoucímu TS zajistit prodloužení pracovní smlouvy do 28. 2. 2019 panu Pfeiferovi, který vytvořené místo obsadil  


