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Výpis usnesení přijatých na 44. jednání  rady města Řevnice ze dne 9.10.2019 

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

 

3) Pronájem části pozemku parc.č. 1208 – ul. Moklinská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc.č. 1208 v k.ú. Řevnice o rozměrech 2,5 x 28 m dle přiloženého nákresu 

provozovateli autoservisu Janu Chroustovi, IČ: 76207714, Mníšecká 946, 252 30 Řevnice za účelem 

parkování 4 osobních automobilů a to od 1. listopadu 2019 za nájemné 4.000,- Kč + DPH/rok a uzavření 

nájemní smlouvy. 

 

4) Smlouva o výkonu koordinátora BOZP – Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve 

městě Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření smlouvy o výkonu koordinátora BOZP, při realizaci stavby – „Energetické 

úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice“ s panem ing. Jaroslavem Ptáčkem, Varnsdorfská 

330/19, 190 00 Praha 9, IČ: 88920372, za nabídkovou cenou 20 000,- Kč bez DPH (24 200,- Kč vč. DPH) za 

zpracování oznámení o zahájení prací a při délce trvání stavby 4 měsíce.   

 

5) Pronájem části pozemku parc.č. 3659/24 – sběrný dvůr  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc.č. 3659/24 o výměře 200 m
2
 (komunikace v areálu sběrného dvora a 

uzavřené skládky TKO) společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ: 61057606, sídlem 

Perucká 10/2542, 12000 Praha 2 za účelem jeho využití pro parkování techniky za nájemné 10.000,- 

Kč/měsíc + DPH a to od 1.11.2019 do 30.6.2022. Součástí pronájmu je využívání mostové areálové váhy  

k vážení. 

 

6) Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo o provedení těžebních prací v nahodilé těžbě při 

kůrovcové kalamitě – p. Pražský 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo o provedení těžebních prací v nahodilé těžbě při 

kůrovcové kalamitě, uzavřené mezi městem Řevnice a firmou Jiří Pražský, K.Mündla 810,252 30 Řevnice, 

IČ 07233990, jehož předmětem je navýšení ceny za těžbu, sortimentaci a přiblížení na 450,- Kč/m
3
 (včetně 

DPH) a rozšíření objednávaných prací na štípacím stoji v majetku města za účelem zpracování na trhu 

obtížně uplatnitelného kůrovcového dříví na palivové dříví. Cena za výrobu štípaného dříví sortimentu 33 

cm je stanovena dohodou na 260,- Kč m
3
/sprm (včetně DPH). Cena za výrobu štípaného dříví sortimentu 

25 cm je stanovena dohodou na 270,- Kč m
3
/sprm (včetně DPH).   

 

 7)  Ceník štípaného palivového dřeva 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 ceník štípaného palivového dřeva platný od 10.10.2019. 

 

8) Rozpočtové opatření č. 3/2019 – návrh  

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 

2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.411.781,98 Kč. Celkem tedy po této úpravě 

činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 105.741.179,47 Kč (105.741 tisíc Kč) a na straně výdajů 

193.206.649,47 Kč (193.207 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113, 8115 a 

položky 8123 (8113 – krátkodobé přijaté finanční prostředky, 8115 – změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech a 8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 

196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc Kč). Schodek 

je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím 

krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.  
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9) Navýšení limitu pokladní hotovosti 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s navýšením limitu příjmové pokladny Městského úřadu Řevnice na 200.000,- Kč s účinností od 1.11.2019. 

Rada města ukládá: 

 zaktualizovat pojistnou smlouvu s ohledem na navýšení pokladního limitu v pokladně Městského úřadu 

Řevnice. 

 

10) Záměr podání žádosti o dotaci na „Regenerace prameniště Kejná“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na „Regenerace prameniště Kejná“ 

 

 

 


