USNESENÍ č.IX.
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 9. března 2020
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem 6. 128/2000 sb., o obcích
L SCHVALUJE:
1. Smlouvy o vkladu majetku do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka na
vodohospodářský majetek obce Řevničov: Splašková kanalizace v obci Revničov. Vodovod
ulice Karlovarská a Oličova. Revničov- Masarykova ul. prodloužení vodovodního řadu.
Vodovod Revničov.
2. Kupní smlouvu na odkoupení pozemků mezi paní Dokládalovou a Obcí Revničov na pozemek
p.č. 776/60 výměře 52 m2 za cenu 100,- Kč/m2, dále 12 pozemku p.č. 42200 výměře 6 m2 za
cenu 20,- Kč/m2 (podíl 3 &)‚ 12 pozemku p.č 3266 49 o výměře 78 m2 za cenu 20,- Kč/m2
(podíl 39 m2), 12 pozemku p.č. 3266/47 o výměře 592 m2 za cenu 20,- Kc m2 (podíl 296 m2)
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a společností GASNET, s.r.o. na
zřízení věcného břemene na pozemek p.6. 3853/1 na zřízení plynové přípojky k č.p. 548.
4. žádost o dotaci od Středočeského kraje na pořízení osobních ochranných prostředků pro
JSDH Řevničov.
5. Poskytnutí individuální dotace spolkům pro rok 2020 dle návrhu kontrolního výboru v celkové
výši 172.000,- Kč.
6. Zadání výběrového řízení na dodavatele stavby „ Rekonstrukce ulice Mánesova a část ul.
Zahradní“.
7. Dodatek nájemní smlouvy o snížení nájemného lékárny č.p. 45. Nové nájemné činí 24.000,Kč ročně.
8. Podání žádosti o dotaci z FOV Středočeského kraje na rekonstrukci ulice Mánesova a část ul.
—

Zahradní.

IL POVĚŘUJE:
1. Finanční výbor obce Řevničov provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Revničov příspěvková organizace za rok 2019.
2. Starostu obce jmenováním členu komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího
dodavatele na „Rekonstrukci ulice Mánesova a část ul. Zahradní.“
IILNESCHVALUJE:
1. Snížení nájemného pro ACE Media za umístění reklamního poutače na pozemku obce, p.Č.
3657 4.
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