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Výpis usnesení přijatých na 103. jednání rady města Řevnice ze dne 24.2.2021 

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

  
 

3) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2021  

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.741.700,- Kč od Středočeského kraje na 

zajištění poskytování sociální služby v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby 

evidenční číslo S-0690/SOC/2021 a přílohy č. 1 – úprava v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby – pečovatelská 

služba.  

 

4) Žádost města Dobřichovice o dotaci na Královský průvod 2021  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč městu Dobřichovice na akci „Královský průvod 2021“ konanou ve dnech 5. a 6. 

června 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s městem Dobřichovice po uskutečnění akce   

Rada města ukládá:  

• kulturní komisi projednat plán kulturních akcí na rok 2021, který bude následně předložen radě města ke schválení. 

 

 

5) Žádost TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města schválení poskytnutí daru ve výši 60.000,- Kč v roce 2021 společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, 

s.r.o., Mařákova 1080, 252 30 Řevnice, IČ: 01571010, na pokrytí provozu zdravotnického záchranného zařízení a následné 

uzavření darovací smlouvy. 

 

6) ZUŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2020  

Usnesení:  

Rada města schvaluje/neschvaluje:  

• účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k 31.12.2020;  

• rozdělení dosaženého hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2020 ve výši + 295.442,87 Kč takto:  

- do rezervního fondu 295.442,87 Kč,  

- do fondu odměn 0,00 Kč.  

 

7) Cenová nabídka na výkon koordinátora BOZP – Odstranění lávky v Havlíčkových sadech  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, Praha 9, IČ: 88920372 na zajištění výkonu koordinátora 

BOZP na stavební práce – Odstranění lávky v Havlíčkových sadech, za částku 7.260,- Kč včetně DPH, a to po celou dobu 

provádění stavebních prací. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 7.260,- Kč na zajištění výkonu koordinátora BOZP na stavební práce – Odstranění 

lávky v Havlíčkových sadech do rozpočtového opatření č. 1/2021. 

 

8) ZTI sítě pro sportovní halu – zhotovitel VYSSPA sports technology s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy VYSSPA sports technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň, IČ: 2796763, na provedení ZTI přípojek 

pro budoucí sportovní halu a opravy stávající splaškové kanalizace na školním pozemku u ZŠ Řevnice II. stupeň, za 

celkovou částku 542.797,- Kč včetně DPH. 

• uzavření smlouvy o dílo na provedení ZTI přípojek pro budoucí sportovní halu a opravy stávající splaškové kanalizace na 

školním pozemku s firmou VYSSPA sports technology s.r.o., IČ: 2796763 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 542.797,- Kč na provedení ZTI přípojek pro budoucí sportovní halu a opravy 

stávající splaškové kanalizace na školním pozemku do rozpočtového opatření č. 1/2021. 
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9) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu – interiérové doplňky  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Radima Dohnálka, Na Máchovně 1270, hala č.21, Beroun, IČ: 7009250, na dokončení interiéru 2.NP 

dle návrhu paní arch. Balejové a to: obnova vybavení kuchyňky a úprava místa pro tříděný odpad na chodbě, za celkovou 

částku 55.002,- Kč včetně DPH. 

• cenovou nabídku od Radima Dohnálka, Na Máchovně 1270, hala č.21, Beroun, IČ: 7009250, na dokončení interiéru 2.NP 

dle návrhu paní arch. Balejové a to: interiérová příčka do „zasedací místnosti“, za částku 35.194,- Kč včetně DPH, z důvodu 

použití materiálu na dřevěný rám příčky, který je vysoce stabilní i v případě působení vlhkosti, např. při vytírání apod. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 90.196,- Kč na dokončení interiéru 2.NP dle návrhu paní arch. 

Balejové a to: obnova vybavení kuchyňky, úprava místa pro tříděný odpad na chodbě a interiérová příčka do „zasedací 

místnosti“ do rozpočtového opatření č. 1/2021. 

 

10) Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – Policie ČR 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR, Krajským 

ředitelstvím územního odboru Praha venkov – západ, Zborovská 13, Praha 5 zastoupeném plk. Mgr. Pavlem Marešem, 

IČ: 75151481 a Městem Řevnice 

 

11) Sociální taxi 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s podporou projektu Přibližování (senior taxi) navrženého sociálním podnikem Zelený ostrov s.r.o., IČ 27445747, sídlo 5. 

května 3, Dobřichovice   

Rada města pověřuje: 

• starostu města jednat se sociálním podnikem Zelený ostrov s.r.o., IČ 27445747, sídlo 5. května 3, Dobřichovice o podpoře 

projektu Přibližování za podmínek: společného postupu obcí s působností projektu, jednorázovém příspěvku pro rok 2021, 

výkonovém příspěvku (od ujetých km) pro další roky, definicí podpořených osob senioři nad 75 let a zdravotně postižení, 

podpora jízd registrovaných uživatelů ve výši 50 % ceníku jízdy, stanovení počtu jízd a dojezdové vzdálenosti.   

 

12) Dohoda o investičním příspěvku na výstavbu splaškové a dešťové kanalizace pro sportovní halu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dohody o výstavbě kanalizace a investičním příspěvku s firmou Sportovní hala Řevnice s.r.o., IČ 09274383, sídlo 

Žižkova 386, Řevnice, na základě které se Město zavazuje k výstavbě předmětné kanalizace na pozemku parc.č. 80 v k.ú. 

Řevnice a firma Sportovní hala Řevnice s.r.o., IČ 09274383, sídlo Žižkova 386, Řevnice uhradí městu investiční příspěvek 

ve výši 387.587,50 Kč.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zapracovat investiční příspěvek ve výši 387.587,50 Kč do rozpočtového opatření č. 1/2021 (§ 2321 

pol. 3121).  

 

13) Smlouva o dílo na administraci dotace na rekonstrukci budovy ZUŠ - zámeček 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou Agentura regionálního rozvoje ČR, Molatrade s.r.o., IČ 04634276, Osek nad Bečvou 207, 

751 22 Osek nad Bečvou, jednatel Mgr. Tomáš Jurčeka, na vypracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy 

Zámečku z programu MMR – rekonstrukce veřejných budov za cenu 108.900,- Kč vč. DPH včetně administrace projektu. 

 

14) Smlouva o dílo na podklady pro žádost o dotaci na rekonstrukci budovy ZUŠ – zámeček 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou Projektil architekti s.r.o., IČ 27118436, sídlo Malátova 13, Praha 5 na zhotovení podkladů 

k žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy ZUŠ (zámeček) v rozsahu: textová část (průvodní zpráva, souhrnná technická 

zpráva v rozsahu PD k SP), výkresová část situační výkres, položkový rozpočet, výkaz výměr v podrobnosti dle DSP 

v systému ÚRS/RTS, vše  v ceně 85.800,- Kč bez DPH, resp. 103.818,- Kč vč. DPH a v termínu do 5.3.2021. 

 

 

          


