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Výpis usnesení přijatých na 25. jednání  rady města Řevnice ze dne 22.5.2019 

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

 

 

3) Smlouva o úvěru na projekt „Sběrný dvůr Řevnice“ - Dodatek č. 1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 8.1.2019, uzavřena mezi městem Řevnice a Komerční bankou, a.s. 

na projekt „Sběrný dvůr Řevnice“, jehož předmětem je termín požádání o poskytnutí úvěru na základě řádně 

vyplněné žádosti a to nejpozději do 31.8.2019, čerpání bude provedeno ve výši 85 % fakturované částky včetně daně 

z přidané hodnoty.  

 

4) Smlouva o poskytování pečovatelské služby v obci Mníšek pod Brdy – Dodatek č. 1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby v obci Mníšek pod Brdy uzavřené dne 

25.6.2009 mezi městem Řevnice a městem Mníšek pod Brdy, jehož předmětem je změna frekvence vystavení faktury 

na úhradu nákladů vynaložených městem Řevnice na zajištění pečovatelské služby z pololetní na jednou ročně.  
 

5) Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Výměna potrubí vodovodu v ulicích Švabinského 

a K. Světlé v Řevnicích “ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Výměna potrubí 

vodovodu v ulicích Švabinského a K. Světlé v Řevnicích “. 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Michal Kliner, náhradníci: Bohdana Slámová, 

Jana Petrášková. 

 

6) Výběrové řízení – referent stavebního úřadu 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 o přijetí nového zaměstnance na pracovní pozici referenta/referentky stavebního úřadu Městského úřadu Řevnice 

(jedná se o náhradu za současnou referentku). 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka stavebního úřadu Městského 

úřadu Řevnice. 

Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Barbora Šimůnková, Ing. Alice Bečková, 

náhradník: Věra Jaskevičová 

 

7) Pověření zaměstnanců městského úřadu k provedení veřejnoprávních kontrol příspěvkových 

organizací MŠ, ZŠ a ZUŠ města Řevnice  

Usnesení: 

Rada města pověřuje:  

• ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na ustanovení § 4 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, Věru Jaskevičovou, vedoucí ekonomického odboru (vedoucí kontrolní skupiny) a 

Petru Karešovou, referentku kanceláře starosty (člen kontrolní skupiny) k provedení veřejnosprávních kontrol 

příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ZUŠ zřízených městem Řevnice za období leden 2018 – prosinec 2018. 

 

8)  Kontrola plnění nápravných opatření přijatých k odstranění chyb a nedostatků zjištěných  

   při přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 

Rada města bere na vědomí:  

• Zápis a výsledek z kontroly plnění nápravných opatření přijatých k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při 

přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018, proveden dne 21.5.2019 Krajským úřadem Středočeského 

kraje, odborem interního auditu a kontroly.  

 

 

 

 


