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Výpis usnesení přijatých na 15. jednání  rady města Řevnice ze dne 6.3.2019 

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

3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – MPSV - na realizaci projektu „Efektivní, bezpečné a atraktivní 

Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) 

poskytovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ze dne 31. 1. 2019 na realizaci projektu „Efektivní, bezpečné a 

atraktivní Řevnice“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná 

správa v maximální výši 2 770 580,00 Kč. 

 

4) Výběrové řízení – vedoucí Stavebního úřadu Řevnice a návrh složení komise pro otevírání obálek 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 o přijetí nového zaměstnance na pracovní pozici vedoucí Stavebního úřadu Řevnice (jedná se o náhradu za 

současnou vedoucí) 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Stavebního úřadu Řevnice. 

Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Michaela Šádková, Ing. Alice Bečková, náhradník: 

Věra Jaskevičová 

 

5) Žádost o bezplatný výlep plakátů – Štech  

Rada města souhlasí:  

 s bezplatným umístěním plakátů na výlepních plochách města Řevnice v souvislosti s konáním charitativního 

koncertu Rock v srdci, který se uskuteční dne 13.4.2019 v Lidovém domě v Řevnicích.  

 

6) Propustek a mezideponie Selec – uzavření smlouvy na výkon TDS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci: „Zatrubnění a zřízení mezideponie 

v Selci“ s ing. Jaroslavem Kubátem, Legií 838, Řevnice 252 30, IČ: 13309447, za částku 16 900,- Kč měsíčně. 

Předpoklad trvání stavby 1 – 2 měsíce.  

 

7) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Centrum Na Verandě Beroun 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí finančního příspěvku 3.000,- Kč zapsanému ústavu Centrum Na Verandě Beroun, IČ: 03187276, 

Wagnerovo náměstí 1541, 266 01 Beroun na pokrytí nákladů na nákup elektrických polohovacích postelí. 

 

8) Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích – dodatek ke smlouvě  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích, uzavřené s firmou 

RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Praha 5 – Lahovice, IČO: 26735580, jehož předmětem je úprava délky 

splatnosti vydaných faktur na 30 dnů. 

 

9) Revitalizace Základní školy Řevnice – dodatek ke smlouvě  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace Základní školy Řevnice, uzavřené s firmou BUILDER 

CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha 140 00, IČO: 04543181, jehož předmětem je úprava bankovní 

spojení zhotovitele. 

 

 

 

 

 

 


