USNESENÍ č.XL
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 22. června 2020
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem Č. 128/2000 sb., o obcích
L SCHVALUJE:
1. Zadání výběrového řízení na rekonstrukci komunikace Zahradní
2. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v č.p. 32 mezi obcí Řevničov a panem
Somolem a panem Raisem za měsíční nájemné 1.000,- KČ počínaje dnem 1.7.2020.
3. Poskytnutí příspěvku SK Sparta Revničov na zavlažování fotbalového hřiště ve výši 250.000,Kč.
4. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Revničov a RLP ČR s.p. Jeneč na vedení kabe ové
trasy vedení NN.
5. Zadání studie a následnou realizaci náhradního vrtu pro zásobování obyvatel pitnou vodou
6. Užívání vrtu Ri pro SK Sparta Řevničov na zavlažování fotbalového hřiště
7. Odstoupení od žádosti na dotaci na pořízení DÁ pro jednotku JSDH Řevničov z duvodu
nepřiznání výjimky z dotačních podmínek.
8. Zadání výběrového řízení na pořízení automobilu pro JSDH Revničov dle zpracovaných
technických podmínek.
9. Uzavření smlouvy na realizaci stavby „Revničov inženýrské sítě a komunikace pro
4RD“ s projekční firmou Milota Kladno za cenu 508.000,- Kč bez DPH.
10. Podání žádosti o změnu kultury u pozemků p.č. 61 a p.č. 179 z vodní plochy na ostatní
plocha
II. NESCHVALUJE:
I. žádost ACE Media o snížení nájmu z důvodu covid krize.
IlL POVĚŘUJE:
1. Starostu obce jmenováním členů komise pro výběr nejvhodnější nabídky na rekonstrukci
komunikace Zahradní a pořízení automobilu pro JSDH.
IV. BERE NA VĚDOMÍ:
i. eo~~ou Územní studií pro zastavitelnou plochu Z2 a Z4 vymezenou v územním plánu
Revničov.
2. že pořizovatel, Obecní úřad Revničov, zastoupený starostou obce Jiřím Petráčkem,
vykonávající činnost pořizovatele prostřednictvím ~‘zické osoby v souladu s ~ 6 odst. 2 a
~ 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plt~ování a stavebním řádu (dále též
„stavební zákon“), schválí v souladu s ~ 30 odst. 5 stavebního zákona možnost jejího
využití podle ~ 25 téhož zákona, jako podklad pro rozhodování v území.
V souladu s ~ 30 odst. 5 stavebního zákona podá pořizovatel návrh na vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti.
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