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Výpis usnesení přijatých na 84. jednání  rady města Řevnice ze dne 26.8.2020 

                         (upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) 

 
 

3) SOSB VB-IV-12-6022643/4/VB-ČEZ Distribuce-přípojka pro ČOV 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle     

§ 1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu cca 16 délkových metrů) 

v pozemku parc.č. 609/8 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Broncova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 6.200,- Kč (bez DPH); 

 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního 

zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Lety, kNN, 

č.p.466 č. IV-12-6022643/4/VB 

 

 

4) Smlouva s obcí Skuhrov o využívání sběrného dvora Řevnice   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o využívání služeb Sběrného dvora – Řevnice mezi městem Řevnice a obcí Skuhrov, sídlem Hatě 

46, 267 27 Liteň, IČ: 00233790, jejímž předmětem je využívání služeb Sběrného dvora Řevnice, na adrese Na Bořích 

1077, Řevnice obyvateli obce Skuhrov (součástí jsou Drahlovice, Hatě, Hodyně, Leč, Skuhrov). 

 

5) Texty pro zápis do kroniky za rok 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 text pro zápis do kroniky města Řevnice za rok 2019 připravený předsedou letopisecké komise MUDr. Jindřichem 

Königem. 

 

6) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 13 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 7.9.2020 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

8) Přijetí dotace MPSV pro zaměstnance v sociálních službách 

9) Dotace spolku Rockovrat v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 

10) Dodatek ke zřizovací listině MŠ  

11) Rozpočtové opatření č. 3/2020 – návrh 

12) Návrh na volbu přísedící Okresního soudu Praha – západ 

13) Diskuse 

14) Vyhlášení místního referenda 

15) Pravidla pro jednání s investory 

16) Různé 

17) Závěr 

 
7) Docházkový systém pro dětskou skupinu 

Rada města schvaluje : 

 uzavření Smlouvy o poskytování služeb docházkového systému se společností Aperus, s.r.o., sídlo Osetá 632, Praha 

9, IČ 28863976 pro dětskou skupinu za jednorázovou cenu 6.990,- Kč bez DPH (8.458,- Kč s DPH) a měsíční paušál 

500,- Kč bez DPH (605,- Kč s DPH) na dobu 12 měsíců s možností prodloužení. 
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 uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Aperus, s.r.o., sídlo Osetá 632, Praha 9, IČ 28863976 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

8) Příkazní smlouva na zpracování studie proveditelnosti k projektu „Multimediální učebna na I. stupni 

ZŠ v Řevnicích“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s paní Miloslavou Vlkovou, IČ: 76601674, Masečín 390, 252 07 Štěchovice na zpracování 

studie proveditelnosti, dotační poradenství a v případě obdržení dotace také zpracování závěrečného vyhodnocení 

akce za celkovou cenu 69 900,- Kč (není plátce DPH) na akci „Multimediální učebna na I. stupni ZŠ v Řevnicích“ 

v rámci výzvy vyhlášené MAS Karlštejnsko. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 69 900,- Kč na dotační management k akci „Multimediální učebna na I. 

stupni ZŠ v Řevnicích“ do rozpočtového opatření č.4/2020. 

 

9) Natáčení seriálu Česká televize 4.9.2020 v okolí vodní nádrže Pišťák 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 natáčení seriálu Ombudsman v okolí vodní nádrže Pišťák společností Česká televize, Na Hřebenech II 

11232/4,14070 Praha, IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383 za úhradu  5.000,- Kč + DPH. 

 

10) Doplnění uzemnění kovových konstrukcí v areálu školy 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na doplnění systému uzemnění všech kovových konstrukcí v areálu ZŠ, Školní 600, za 

předpokládanou cenu 18 000,- Kč od pana Miloše Chrousta, Mníšecká 946, Řevnice, IČ: 62466089 

 

11) Opravy komunikací tryskovou metodou strojem Turbo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 návrh smlouvy o dílo se společností Miluše Dömová, Hálkova 317, 289 12 Sadská, IČ: 11257032, DIČ:CZ526225088. 

Předmětem smlouvy je oprava povrchu komunikací ulic Na Vrážku, Karlštejnská, Chodská a Čajkovského 

v Řevnicích tryskovou metodou strojem Turbo za cenu 277 440,- Kč bez DPH. 

 

12) Pravidla pro jednání s investory 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí Zásad pro výstavbu na území města Řevnice (pravidla pro jednání 

s investory)“.  

 

13) Žádost o souhlas s navýšením kapacity školní kuchyně mateřské školy 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s navýšení kapacity školní kuchyně Mateřské školy Řevnice, příspěvkové organizace, IČ: 71005803 se sídlem 

Mníšecká 676, 252 30 Řevnice ze současného počtu 100 porcí připravovaných pokrmů na 106 porcí pokrmů pro děti 

a 14 porcí pro personál, celková kapacita tedy bude nově činit 120 porcí pokrmů a podáním žádosti o zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.    

 

14)    Rozpočtové opatření č. 3/2020 – Návrh 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 tak,  

že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 5.767.039,96 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2020 na straně příjmů 137.039.168,21 Kč (137.039 tisíc Kč) a na straně výdajů 126.974.611,39 Kč (126.975 tisíc 

Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 161.364.611,39 Kč 

(161.365 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků) činí výdaje 161.364.611,39 Kč (161.365 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2020 

přebytkový.  
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15) Zadávací dokumentace – „Pořízení osobního automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: „Pořízení osobního automobilu 

pro pečovatelskou službu Řevnice“ 

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Monika Gorošová, Bohdana 

Slámová, náhradník: Michal Kliner. 

 

16) Smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině DS Řevnice 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině DS Řevnice mezi městem Řevnice a zákonnými 

zástupci dětí navštěvujících ve školním roce 2020/2021 dětskou skupinu DS Řevnice zřízenou městem Řevnice.  

 

17)  Smlouva o dílo na dodávku a montáž nábytku pro dětskou skupinu Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo se společností MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk – Drahelice, 

IČ:27916758 za celkovou cenu díla 143.386,36 Kč včetně DPH na dodávku a montáž nábytku pro „dětskou skupinu 

Řevnice. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 144.000,- Kč na dodávku a montáž nábytku pro vybavení „dětské skupiny 

Řevnice“ do rozpočtového opatření č.3/2020. 

 

 

 

 

 


