USNESENÍ č.X.
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 4. května 2020
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem Č. 128 2000 sb., o obcích
L SCHVALUJE:
1. Účetní uzávěrku za r. 2019 ve výši příjmů 29.486.536,07 Kč, výdajů 16.442.469,46 KČ a
zůstatky na účtech v celkové částce 51.228.865,08 KČ.
2. ZávěreČný účet obce Řevničov za rok 2019 s výhradou.
3. UČetní uzávěrku příspěvkové organizace Záldadní škola a mateřská škola Revničov,
příspěvková organizace za rok 2019.
4. Převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Řevničov, příspěvková organizace ve výši 145.647,19 Kč do rezervního fondu.
5. Použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Revničov, příspěvková organizace na nákup sporáku do SJ
6. Kupní smlouvu mezi obcí Revničov a sl. Krejčovou a panem Vitnerem na pozemky
označenými parcelním Číslem 3177/93 o výměře 933 m2, p.Č. 3305/ĺ o výměře 164
m2 a p.č. 3907/8 o výměře 26 m2 za cenu 898.400,-- Kč
7. Kupní smlouvu mezi obcí Revničov a panem Lincem na pozemky nově označené parcelním
Číslem, st. p.Č. 921 o výměře 11 m2 a st.p.č. 922 o výměře 26 m2 za cenu 3.700,- Kč
8. Dodavatele stavby AVE Kladno na „ Rekonstrukce ulice Mánesova a část ul. Zahradní“ Podle
výběrového řízení podala firma nejvýhodnější nabídku za cenu bez DPH 2.381.210,18 Kč
9. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Revničov a CEZ
Distribuce, a.s. č. lE-l 2-600851 5/VB/65 (Obnova NN ul. Karlovarská Vosykova,
Komenského Fügnerova). Č. lE-l 2-6009941 )Ul. Zahradní, propojení KNN)
10. Dodatek smlouvy Č. 2 k nájemní smlouvě Č. MP/N/DZJ1S 161 uzavřené mezi Obcí Revničov
a RSD CR, správa Karlovy Vary o snížení nájemného z důvodu převodu pozemků obce do
majetku RSD.
11. Podání žádosti o výjimku z dotace na pořízení DA pro jednotku JSDH Řevničov dle
zpracovaných technických podmínek DA.
IL POVĚŘUJE:
1. Starostu obce uzavřením smlouvy s firmou AVE Kladno s.r.o na rekonstrukci ulice Mánesova
a Část Zahradní.

m.

BERE NA VĚDOMÍ:
1. Prominutí nájemného z nebytových prostor z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro
provozovny, které nemohly být provozovány nebo musely omezit svoji činnost v souvislosti
s pandemií Covid-l 9 na období březen až květen 2020.
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