USNESENÍ č.XIIi
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řevničov
ze dne 30. listopadu 2020

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

L SCHVALUJE~
1.

Schodkový rozpočet obce Řevničov pro rok 2021 ve výši příjmů 22.000.000,- Kč a výdajů
50,000.000,- Kč. Zapojení přebytku hospodaření obce z minulých let ve výši 28.000.000,- Kč
na vykrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji;

2. Plán rozvoje sportu obce Řevničov na období 2021

—

2026;

3. Podání žádosti o dotaci „Hřiště pro Řevníčov“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační
titul 11 7D82 1 OH Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku;
4. Podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci ulice Zahradní z programu MMR ČR Podpora
obnovy a rozvoje venkova;

5. Výjimku se směrnice 1/20 16 a Zadání zpracování projektu „Sportovní kabiny hospodaření
-

s DV“ a podání žádosti do programu OPŽP

—

výzva č. 144

—

6. Zadání veřejných zakázek “Sběrný dvůr obce Řevničov
Řevničov
7.

—

stavba“, “Sběrný dvůr obce

vybavení“ dle zpracované zadávací dokumentace

Smlouvu o dílo na rekonstrukci ulice Zahradní se společností EKOSTAVBY Louny s.r.o.,

iČo:
8.

—

Velká Dešťovka.

10442481, za cenu 2488 000,- Kč bez DPH;

Smlouvu o zřízení služebnosti na umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení
k pozemkům p.č. st. 240 a p.č. 3827/3 a 3827/10 v k.ú. Řevničov mezi obcí Řevníčov (jako
Obtíženým), společností CETIN a.s.,

9.

iČo: 04084063 (jako Oprávnčným);

Smlouvu o zřízení služebnosti č. EP-12-6003019/VB/2 na umístění, provozování, opravy,
údržbu, obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy k pozemkům p.č.
3 160/19, 3904/1 a 3 198/1 v k.ú. Řevničov mezi obcí Řevničov a ČEZ Distribuce, as.,

iČo:

24729035;
10. Smlouvu o zřízení služebnosti na zřízení, provozování, údržbu, opravy a úpravy podzemního
komunikačního vedení

—

obchvat Řevničova

—

k pozemkům p.č. 5208 a 6005 v kú. Řevničov

mezi obcí Řevníčov (jako Obtíženým), společností CETÍN a.s. (IČO: 04084063 (jako
Oprávněným) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (jako Stavebníkem);;
11. Zadání veřejné zakázky na PD

—

Splašková kanalizace a ČOV

—

nádraží;

12. Kupní smlouvu o převodu nemovité věci p.č. 3902/10 v kú. Řevničov s paní
Vosykova 579, za cenu 100 Kč/in2

Š.

S, bytem

13. Výjimku ze směrnice 1 2016 a Zadání zpracování PD na změnu stavby před dokončením
Bytový dum č.p. 462

„

Zahradní ulice“

IL POVĚŘUJE:
1. Finanční výbor obce Řevničov provedením inventarizace majetku obce za rok 2020 dle plánu
inventur;
2.

Starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci MK Zahradní se společností
EKOSTAVBY Louny s.r.o.,

3.

Ičo:

10442481,

Starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na zpracování PD „Sportovní kabiny hospodaření
-

s DV“ a podání žádosti do programu OPŽP výzva č. 144

—

Velká Dešťovka

4. Starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na zpracování PD na změnu stavby před dokončením
„

5.

Bytový dum č.p. 462

Zahradní ulice“,

Starostu obce sestavením komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na
veřejné zakázky “Sběrný dvur obce Řevničov

—

stavba“, “Sběrný dvůr obce Řevničov

vybavení“ a „PD Splašková kanalizace a ČOV nádraží“.
-

—

III. NESCHVALUJE
I.

Prodej části pozemku p.č. 108 2

Jiří Petráček

Hana Říhová

Petr Idrych

starosta obce

místostarostka

míst starosta

—

