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Výpis usnesení přijatých na 76. jednání  rady města Řevnice ze dne 3.6.2020 

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

 

 

3) Výsledky EKOS za období 4/2020 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 4/2020. 

 

4) Pověření zaměstnanců městského úřadu k provedení veřejnoprávních kontrol příspěvkových 

organizací města Řevnice (MŠ, ZŠ, ZUŠ) 

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 pro období leden – prosinec 2020.  

 

5) Podání žádosti o dotaci z MPSV – odměny pro pracovníky PS  - informace  

Rada města bere na vědomí: 

• informaci vedoucí pečovatelské služby o podání žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotační řízení MPSV pro rok 

2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách s epidemií COVID-19.  

 

6) Informace o ředitelském volnu - ZŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ZŠ Řevnice o udělení ředitelského volna ve dnech 29. – 30.6.2020. 

 

7) Smlouva o zřízení věcného břemene - dešťová kanalizace – České dráhy, a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 56167/2017-O25 mezi městem Řevnice a společností České dráhy, 

a.s., IČ: 70994226, jejímž předmětem je zřízení osobní služebnost liniové stavby ve prospěch města Řevnice, která 

spočívá především v právu města zřídit a  provozovat na služebných pozemcích parc.č. 2689/1 a parc.č. 2689/8, oba 

v k.ú. Řevnice, stoku dešťové kanalizace včetně jejího vyústění, a to v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 

2352-1/2019. 

 

8) Příkazní smlouva na administrační práce k dotačnímu titulu Podpora vzniku a provoz dětských skupin 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou Matka podnikatelka z.s., sídlo  Trnková 223, 250 70 Postřižín, IČ: 06495150 na 

činnosti spojné s administrátorskými pracemi k dotaci z Evropského sociální fondu, výzva č. 03_19_111 – podpora 

vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu za měsíční odměnu 12.500,- Kč po 

dobu do 30.6.2022. 


