USNESENÍ Č.XVIL
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
zednell. srpna 2021
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem Č. 128 2000 sb., o obcích
L SCHVALUJE:
1. Smlouvu o dílo na výstavbu dětského hřiště se společností HRAS zařízení hřišť,
s.r.o. Zemědělská 145 6 Havířov, IC 47666331 za cenu dle soutěžní nabídky ve výši
1.130.784,00 Kč včetně DPH
2. Dodatek smlouvy o dílo se společností Bursík Holding, a.s., Belgická 196 38, 12000
Praha 2 na přestavbu bytového domu č.p. 462 v Revničově.
3. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 70.000,- Kč na projekt
„Knihovna Revničov“ a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Veřejnou vyhlášku č. 1 2021 o stanovení podmínek pro pořádání a pruběh akcí typu
technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti
s jejich konáním
5. Domovní řád pro Dum s pečovatelskou službou Revničov
6. Pořízení změny č.2 územního plánu Řevničov a jejím obsahu
—

.

Zastupitelstvo obce Řevničov rozhodlo ve smyslu * 6 odst.(5) písm. a) a ~ 55a odst.(2)
zákona č. 183 2006 Sb. (stavební zákon) z vlastního podnětu o pořízení změny č.2
územního plánu Revničov a jejím obsahu. Změna bude pořizována zkráceným postupem.

.

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu s * 6 odst. 6 písm.b) zákona č. 183 2006 Sb.
(stavební zákon) schvaluje zpusob pořizování změny č.2 územního plánu RevniČov
postupem podle * 6 odst.2 zákona č 183/2006 Sb. (stavební zákon). Pořizovatelem změny
č.2 je Obecní úřad Revničov.
Výkon územně plánovací činnosti je zajištěn na základě smlouvy s fyzickou osobou
Ing.Petrem Topinkou, Nám.T.G.Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ 46431276 (* 24
stavebního zákona).

.

Zastupitelstvo obce Řevničov rozhodlo, že ve smyslu zákona č. 183 2006 Sb. (stavební
zákon) je určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení změny č.2 územního plánu
Revničov pan Jiří Petráček.

ILBERE NA VĚDOMÍ
1. Smlouvu o poskytování právních a konzultačních služeb s Mgr. Daniel Matušenko
Loretánské náměstí 109 3, 118 00 Praha, o rozdělení práv k nemovité věci na
vlastnické právo k jednotkám, a to ve vztahu k bytovému domu č.p. 462 v Revničově.
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Hana Říhová
místostarosta
Petr Uldrych
místostarosta

