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Výpis usnesení přijatých na 95. jednání  rady města Řevnice ze dne 16.12.2020 

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

 

 

3) Žádost o rozšíření předmětu podnájmu parc.č. 2699 - koupací louka – Jaroslav Sviták   

Usnesení:  

Rada města neschvaluje: 

 žádost Jaroslava Svitáka o rozšíření předmětu podnájmu části pozemku parc.č. 2699 (koupací louka) o plochu pro 

další 4 kontejnery. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 4/2020 – návrh   

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 tak, 

že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 685.126,80 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2020 na straně příjmů 137.724.295,01 Kč (137.724 tisíc Kč) a na straně výdajů 127.659.738,19 Kč (127.660 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 162.049.738,19 Kč 

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

půjčených prostředků) činí výdaje 162.049.738,19 Kč (162.050 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 4/2020 

přebytkový.  
 

5) ZUŠ – překročení závazného ukazatele položka 5139 materiál v rozpočtu roku 2020 

překročení rozpočtového ukazatele   

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 překročení závazného ukazatele položka 5139 – materiál a možnost pokrytí z jiných položek rozpočtu roku 2020, 

kde vznikla rezerva z důvodu úsporných opatření  
 

6) Žádost o pronájem komory - č.p. 928 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení uzavřené dne 16.10.2019 mezi městem Řevnice a 

paní I. G. na užívání bytu č. 322 v bytovém domě č.p. 928, jehož předmětem je rozšíření příslušenství bytu č. 322 o 

komoru o velikosti 6,84 m
2
 nacházející se mimo byt.  

 

7) Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 928 -  provozování kadeřnictví 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu místnosti č. 123 v přízemí budovy č.p. 928 ve Školní ulici dva čtvrtky v měsíci od 14:00 do 17:00 

hod. paní Markétě Voborníkové, IČ: 43100431, Trubská 228, 267 18 Hlásná Třebaň za účelem poskytování 

kadeřnických služeb. 

 

8) Retence dešťové vody u ZŠ v Řevnicích - dodatek č. 1  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou ISP s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848, kterým 

se navyšuje celková cena díla o částku 257 375,15 Kč bez DPH. Celková cena za zhotovení díla bez DPH tak činí 

1 336 348,15 Kč bez DPH tj. 1 616 981,- Kč včetně DPH. 

 

9) Smlouva o výkonu funkce fyzické osoby zastupující předsedu Dolnoberounského vodárenského 

družstva 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výkonu funkce fyzické osoby zastupující předsedu Dolnoberounského vodárenského družstva, 

se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice mezi městem Řevnice, Dolnoberounským vodárenským družstvem a ing. 

Davidem Kodymem.  
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10) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice – 3 interaktivní tabule  

Rada města bere na vědomí: 

 aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Řevnice, která odráží stav majetku svěřeného příspěvkové 

organizaci Základní škola Řevnice k hospodaření ke dni 16.12.2020 - 3 interaktivních tabulí v celkové ceně 315.030,- 

Kč (105.010,-Kč/kus). 

 

11) Zpracování dokumentace pro provedení stavby – Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě 

Řevnice („dřevák“) 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele na 

rekonstrukci bývalého dřevěného skladu u nádraží, kterou nabízí Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, 

Zadní Třebaň 267 29, IČO: 655 784 57, za částku 87 600,- Kč. Není plátce DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


