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Výpis usnesení přijatých na 104. jednání rady města Řevnice ze dne 3.3.2021 

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

 

 

3) SOSB-VB-sdělovací kabel-Sportovní hala Řevnice, s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v podobě umístění a provozování přípojky na síť 
elektronických komunikací (sdělovací kabel) na pozemku parc.č. 81 v k.ú. Řevnice (chodník v ulici Školní) včetně 

oprávnění v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 

opravami a provozováním přípojky na síť elektronických komunikací ve prospěch každého vlastníka pozemku parc.č. 

82/4 rozsahu cca 1 délkového metru, pro oprávněného – společnost Sportovní hala Řevnice, s.r.o., IČ: 09274383,  za 

jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

 

4) Dodatek č. 1 - servisní smlouva - právní informační systém CODEXIS® GREEN  

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 490201440 programového vybavení CODEXIS® GREEN uzavřené se společností 

ATLAS consulting spol. s r.o. na poskytování užívacích práv k informačnímu obsahu právního informačního systému 

CODEXIS® GREEN, jehož obsahem je rozšíření systému o licenci k užití doplňku „Spory - obecní samospráva“ za 

jednorázovou cenu 4.900,- Kč + DPH.  
 

5) Nájemní smlouva – byt č. 7 v č.p. 27 

Rada města schvaluje: 

• pronájem bytu č. 7 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou 1.4.2021 do 31.3.2022 

paní M. V. za nájemné ve výši 120,- Kč/m2 a uzavření nájemní smlouvy. Byt bude poskytnut do nájmu jako byt služební 

dle § 2297 a souv. občanského zákoníku. 

• ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu č. 3 v domě č.p. 27 uzavřené s M. V. dohodou a to k 31.3.2021. 

 

6) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny MŠ Řevnice – zabezpečovací systém 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

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

organizaci Mateřská škola Řevnice k hospodaření ke dni 28.2.2021 - rozšíření o zabezpečovací systém v ceně  145.636,- 

Kč včetně DPH. 

 

7) Výběrové řízení – 3 strážníci Městské policie Řevnice a složení komise pro výběr uchazečů 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovních míst – 3 strážníků městské policie 

• složení komise pro výběrové řízení ve složení: Veronika Matoušková, Ing. Tomáš Smrčka, Petra Karešová, náhradník Ing. 

Alice Bečková 

 

8) Schválení záměru podání žádosti o dotaci – Rekonstrukce budovy základní umělecké školy v Řevnicích 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8220E – 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, pro projekt „Rekonstrukce budovy základní umělecké školy v Řevnicích“. 

 

 

9) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 16 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 15.3.2021 od 19:00 hodin prostředky 

komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich 

osobní přítomnosti. 

1)  Zahájení  

2)  Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  

3)  Schválení programu 

4)  Zpráva o činnosti rady města 
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5)  Zpráva o činnosti finančního výboru 

6)  Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

7)  Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

8)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Regenerace prameniště Kejná“  

9)    Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci: „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ 

10)  Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu: „Přívětivě komunikující město Řevnice“ 

11)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Stromy pro Švabinského ulici“ 

12)  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

13)  Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace 

14)  Rozpočtové opatření č. 1/2021 – návrh  

15)  Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev 

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

17)  Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – Dobřichovice, Řitka, Karlík 

18)  Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 

19)  Smlouva o rozvoji území - Tyršova 

20)  Různé 

21)  Závěr 


