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Výpis usnesení přijatých na 111. jednání rady města Řevnice ze dne 28.4.2021 

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

 

 

3) Žádost spolku ŘEVNICKÁ DESKA o souhlas se sídlem v č.p. 64 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s umístěním sídla zapsaného spolku ŘEVNICKÁ DESKA, IČ: 01869604 na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 

252 30 Řevnice. 

 

4) Záměr prodeje pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 

Usnesení:  

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 603/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Řevnice a části pozemku 

parc.č. 604 o výměře 106 m2 v k.ú. Řevnice dle přiloženého návrhu dělení a to za kupní cenu 172.000,- Kč. 

 

5) Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2711/2 - ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu pozemku parc.č. 2711/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 46 m2, druh pozemku zahrada. 

 

6) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 17 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 10.5.2021 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 finančního výboru 

5) Rozpočtové opatření č. 2/2021 – návrh  

6)  Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční 

činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 

7)     Partnerská smlouva - MAS Karlštejnsko 

8)    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních 

příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ na „Zřizování 

nových oplocenek MZD“.  

9)      Koupě pozemků parc.č. 2947/19 a 2926/4 – ul. Čajkovského a ul. Chodská 

10)   Záměr prodeje pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 

11)    Smlouva o rozvoji území - Sportovní hala 

12)    Smlouva o rozvoji území - ul. Vraného 

13)    Různé 

14)    Závěr 

 

7) Pronájem Lesního divadla - spolek IONUM - zázemí běžeckého závodu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• pronájem areálu Lesního divadla spolku IONUM, IČ: 02203022, se sídlem: Masarykovo nábřeží 239/22, Nové Město, 

110 00 Praha 1 dne 8.5.2021 za nájemné ve výši 2.000,- Kč/den + 21% DPH  (a úhradu spotřebované vody a el. energie) 

za účelem jeho užívání jako zázemí běžeckého závodu (start, cíl, WC). 

Rada města souhlasí:  

• s konáním běžeckého závodu „Brdský kros“, pořádaného spolkem IONUM, IČ: 02203022, Masarykovo nábřeží 239/22, 

110 00 Praha 1, na území katastru města Řevnice dne 8.5.2021 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

 

 

8) Rozpočtové opatření č. 2/2021 – návrh  
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Usnesení:   

Rada města doporučuje:  

     • zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 2021 tak, 

       že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 180.828,42 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

       na rok 2021 na straně příjmů 103.269.245,42 Kč (103.269 tisíc Kč) a na straně výdajů 107.191.518,97 Kč (107.192  

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

       na bankovních účtech a položky 8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 123.291.518,97 Kč         

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

prostředků) činí výdaje 123.291.518,97 Kč (123.292 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 

uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků. 

Hlasování:  5/0/0- SCHVÁLENO  

Zodpovídá: starosta/EO/Jaskevičová 

Termín: 10.5.2021 

 

9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich 

využití“ na „Zřizování nových oplocenek MZD“.  

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 33.069,- Kč od Středočeského kraje na 

zřizování nových oplocenek MZD a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na „Zřizování nových oplocenek MZD“  

z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ evidenční číslo S-1595/OŽP/2021. 

 

10) Smlouva o rozvoji území Vraného 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o rozvoji území s investorem paní M. K., bytem Řevnice, jejímž 

předmětem je příspěvek stavebníka městu Řevnice ve výši 856.006,- Kč na vybudování veřejné infrastruktury v podobě  

výstavby části zpevněné komunikace Vraného a bezplatné převedení části pozemku parc.č. 2506 k.ú. Řevnice (díla A o 

ploše 93 m2) do majetku města Řevnice. 

 
11) Smlouva o rozvoji území Tyršova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území s investorem paní M. V., bytem Únětice jejímž předmětem je závazek investora 

vybudovat a do vlastnictví města bezplatně převést veřejnou infrastrukturu a uhradit městu finanční příspěvek ve výši 

70.000,- Kč podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených zastupitelstvem města dne 7.9.2020. 

 

12) Partnerská smlouva MAS Karlštejnsko 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení uzavření partnerské smlouvy mezi městem Řevnice a MAS Karlštejnsko, z.ú., 

Všeradice 18, 267 26 Všeradice, IČ 22689001. Předmětem smlouvy je dlouhodobé partnerství /přidružené 

partnerství/členství města v místním partnerství a naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Via 

Carolina“. 

 

13) Smlouva o rozvoji území Sportovní hala 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o rozvoji území s investorem Sportovní hala Řevnice s.r.o., Žižkova 

386, Řevnice, IČ 09274383 jejímž předmětem je závazek města nevyužít určitých procesních práv v řízení vedených 

stavebním úřadem o záměru sportovní haly, závazek investora poskytnout městu finanční příspěvek na rozvoj 

infrastruktury, závazek investora uzavírat jako pronajímatel budoucí nájemní smlouvy na pronájem sportovní haly se 

školami a školskými zařízeními založenými nebo zřízenými městem; smlouva o společném zadávání zakázky podle § 7 

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jako smlouva o společnosti podle § 2716 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění a závazek města převzít provedené vedlejší stavby (stavební objekty) 

a uhradit za ně sjednanou cenu. 

 

 

 

14) Rozšíření ČOV Řevnice – zkušební provoz, doplňující práce 
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Usnesení: 

Rada schvaluje: 

• objednání nutných úprav zajišťujících bezproblémový chod ČOV od firmy: 

Hydrometrics s.r.o., NA Vodoteči 186, 250 81 Nehvizdy, IČO: 26491036, která nabízí výměnu měrného objektu včetně 

úředního ověření měřidla, za částku 25 000,- Kč bez DPH, dále firmu ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, Praha 6, IĆO: 

25166077, která nabízí doplnění elementu pro úpravu nátoku, za částku 17 900,- Kč bez DPH. 

• objednání měření hluku ke kolaudaci stavby od firmy AKUSTIKA PRAHA s.r.o., Thákurova 2077/7, Praha 6, IČO: 

60490608, která nabízí změření hluku za částku do 10 000,- Kč bez DPH. 

Celkové prozatímní náklady na nezbytné úpravy ČOV v rámci zkušebního provozu, činí 52 900,- Kč bez DPH (64 009,- 

Kč vč. DPH) 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 64.009,- Kč na náklady nezbytné úpravy ČOV v rámci zkušebního provozu 

(úpravy a úřední ověření měřidla, doplnění hrubohlubinných elementů a měření hluku) do rozpočtového opatření č. 

3/2021. 


