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Výpis usnesení přijatých na 73. jednání  rady města Řevnice ze dne 13.5.2020 

                         (upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) 

 

3) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu LD – svatba 23.5.2020 

 Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu Lesního divadla v Řevnicích uzavřené dne 2.12.2019 mezi městem 

Řevnice a P. K., 252 29 Lety za účelem konání svatebního obřadu a setkání svatebčanů dne 23.5.2020. 

 

4) Projektová dokumentace na prostory pro dětskou skupinu v čp. 64 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro umístění provozu dětské skupiny 

v objektu č.p. 64 od atelieru RVA architects s.r.o., Sochorova 1134, Řevnice, IČ: 24699624 za cenu 39.000,- Kč + 

DPH 21 % 8.190,- Kč, celkem včetně DPH 47.190,- Kč 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vystavit objednávku atelieru RVA architects s.r.o., Sochorova 1134, Řevnice, IČ 24699624 

na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro umístění provozu dětské skupiny v objektu č.p. 64 

za cenu 39.000,- Kč + DPH 21 % 8.190,- Kč, celkem včetně DPH 47.190,- Kč 
 

5) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Lesní cesta Strážný vrch“     

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Lesní cesta Strážný vrch mezi městem Řevnice a firmou 

INVESSALES spol. s r.o., jehož předmětem je navýšení ceny dle změnového listu o 873 931,56 Kč bez DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat částku 873.931,56 Kč bez DPH za navýšení ceny dle změnového listu u dotační 

akce „Lesní cesta Strážný vrch“ do rozpočtového opatření č. 2/2020. 

 

6) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 – 2 vyhrazená parkovací místa pro ordinaci kardiologie a 

angiologie 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 v obci a k.ú. Řevnice (ulice 28. října) o velikosti 2,2 x 11 m – viz. 

přiložený nákres - MUDr. Luboru Goláňovi za účelem zřízení 2 vyhrazených parkovacích míst pro pacienty 

kardiologické a angiologické ordinace provozované v č.p. 1061 v ulici 28. října. 

 

7) Výběrové řízení – pracovník v sociálních službách a složení komise pro otevírání obálek 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

  o přijetí 1 nového zaměstnance pečovatelské služby na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník v sociálních službách.  

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení – pracovník v sociálních službách v tomto složení: Ing. Tomáš 

Smrčka,  Ing. Alice Bečková náhradník: Věra Jaskevičová  

 

8) Opatření k opětovnému zahájení provozu v MŠ - informace  

Rada města bere na vědomí informace o opatřeních k opětovnému zahájení provozu v MŠ Řevnice. 

 

 

9) Opatření k opětovnému zahájení provozu v ZŠ - informace  

Rada města bere na vědomí informace o opatřeních k opětovnému zahájení provozu v ZŠ Řevnice od 25.5.2020 (pro 

žáky 1.-5. třídy). 

 

 


