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Výpis usnesení přijatých na 97. jednání  rady města Řevnice ze dne 13.1.2021 

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

 

 

 

3) Žádost o individuální dotaci  - Český svaz včelařů z.s., ZO Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice na rok 2021 ve výši 9.000,- Kč Českému svazu včelařů 

z.s., ZO Řevnice, IČ: 49855069, Slunečná 500, 252 30 Řevnice, určené na nákup nových vydrátkovaných lipových rámků 

a úhradu odměn jednateli a pokladníkovi a uzavření veřejnoprávní smlouvy v přiloženém znění.  

 

4) Žádost o odkup pozemku parc.č. 589 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje pozemku parc.č. 589 v k.ú. Řevnice.  

Usnesení nebylo schváleno. 

 

5) Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v ulici Legií  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vyúčtování opravy havarijního stavu dešťové kanalizace v křižovatce ulic B. Němcové a Legií od firmy ISP s.r.o., 

Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848, za provedení prací v rozsahu překopu komunikace, odstranění závalu, 

vybudování části nové dešťové kanalizace včetně revizní šachty, za celkovou částku 174 352,- Kč bez DPH tj. 210 966,- 

Kč včetně DPH. 

• uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v křižovatce ulic B. Němcové a Legií s firmou 

ISP s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru, zařadit náklady na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v křižovatce ulic B. Němcové 

a Legií do RO č.1/2021 ( § 2321 položka 5171). 

 

6) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZUŠ – hudební nástroje 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

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

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Řevnice k hospodaření ke dni 31.12.2020 - rozšíření o vlámské 

cembalo v ceně 170.000,- Kč a vibrafon Yamaha YV2030MS v ceně 77.410,- Kč.  

 

7) Uzavření smlouvy o poskytování služby střežení objektu č.p. 74 v Řevnicích – Jablotron  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o poskytování služby střežení objektu č.p. 74 v Řevnicích s firmou Jablotron Security a.s., K dubu 

2328/2a, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 28501861 na zkušební, bezplatné období 3 měsíců.  

 

8) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2021 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2021 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Rada města ustanovuje: 

• komisi pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města v roce 2021 v tomto složení: Ing. arch. Alice Čermáková, 

Mgr. Veronika Stará, Ing. Alice Bečková, Ing. Václav Hlaváček, Mgr. Anna Schlindenbuch a ukládá komisi projednat 

přidělení dotací v prvním kole nejpozději do 29.3.2021. 

Rada města ukládá: 

• správnímu odboru zveřejnit tato pravidla a výzvy k podávání žádostí na úřední desce, resp. webových stránkách města 

nejpozději 19.1.2021. 

 

9) Výpůjčka veřejného prostranství - akce Food Truck Market  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 
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• bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad - společnosti Food Event, s.r.o., IČ: 

04815319, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 v sobotu 10. dubna 2021 a to za účelem uspořádání akce Food Truck 

Market. 

 

10) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – parc.č. 3554 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 17.1.1996 mezi městem Řevnice a paní J. M., jehož předmětem 

je zúžení rozsahu předmětu nájmu z 25 m2 na 19 m2 a snížení ročního nájemného z 1049,- Kč na 797,- Kč (předmětem 

nájmu je pozemek parc.č. 3554/1 v k.ú. Řevnice o výměře 19 m2). 

 

11) Žádost občanů – poškození hnízd jiřičky obecné na nádražní budově 

Usnesení 

Rada města bere na vědomí: 

• stížnost občanů na nepovolenou činnost Správy železnic (odstranění hnízd jiřičky obecné a instalaci ochranných sítí na 

nádražní budově v Řevnicích) a požadavek na šetrnější opatření (instalace podložek pod hnízda jiřičky obecné a 

odstranění sítí) a postup starosty města.    

 

12) Nabídka a uzavření smlouvy -program na zpracování mezd-ALIS 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření Smlouvy o poskytnutí nevýhradních užívacích práv k software KEO4 Mzdy a ALIS-PVS - software pro 

komunikaci s OSSZ, ZP a FÚ, se společností ALIS, spol. s.r.o. se sídlem Mariánská 538/21, 470 01  Česká Lípa, , IČ: 

00672416, DIČ: CZ00672416. Cena za software činí 20.600,- Kč bez DPH (tj. 24.926,- Kč vč. DPH) a cena za roční 

udržovací poplatek činí 3.990,- Kč (tj. 4.827,90 Kč).   

 

13) Informace o ředitelském volnu - ZUŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

• informaci ZUŠ Řevnice o udělení ředitelského volna dne 4.3.2021 z důvodu konání celoškolního semináře v rámci 

dovzdělávání pedagogických pracovníků z programu Šablony II. 

 

14) Vnitřní úpravy 2.NP v budově městského úřadu – podlahy-nabídka a uzavření smlouvy – Vltavín door 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy Vltavín door, s.r.o., Vídeňská 342/152, Praha, 148 00, IČ: 61465160 na dodávku a montáž 

vybrané podlahové krytiny do kanceláří ve 2.NP budovy městského úřadu za celkovou částku 227 968,55 Kč bez DPH 

tj. 275 841,95 Kč včetně DPH 

• uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž podlahové krytiny do kanceláří ve 2.NP budovy městského úřadu s 

firmou Vltavín door, s.r.o., Vídeňská 342/152, Praha, 148 00, IČ: 61465160 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru  zařadit částku  275 841,95  Kč na dodávku a montáž podlahové krytiny do kanceláří ve 

2.NP budovy č.p. 74 do rozpočtového opatření č. 1/2021. 


