Výpis usnesení přijatých na 117. jednání rady města Řevnice ze dne 9.6.2021
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZUŠ - tympány a flétna
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 31.3.2021 - rozšíření o příčnou flétnu
v ceně 42.600,- Kč a tympány v ceně 125.842,75 Kč.
Bez hlasování
4) SOVB-12-6020851/1- ČEZ Distribuce- ul. Švabinského
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až § 1266
občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu 11 délkových metrů) v pozemku parc.č. 1597
v k. ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč (bez DPH) a uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020851/1, ŘEVNICE - Švabinského č.p. 628-kNN.
5) Pronájem Lesního divadla - SAMOHRD - Spolek pražských železničářů
.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• pronájem areálu Lesního divadla Spolku pražských železničářů SAMOHRD, IČO: 09119418, se sídlem Revoluční
1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 dne 4.9.2021 za nájemné 10.000,- Kč/den + 21 % DPH a to za účelem uspořádání
charitativní akce- UPUSŤ PÁRU.
6) Smlouva o rozvoji území Čechova
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníky K. M., a K. A., oba bytem Řevnice, jejímž předmětem je příspěvek
stavebníka ve výši 50.000,- Kč na veřejnou infrastrukturu podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených
zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 2425,
parc.č. 2426 a parč. 2427 v k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (jeden sloup veřejného osvětlení a
výstavba chodníku).
7) Obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• pronájem těchto 3 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou od 1.8.2021 do
31.7.2022 za nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc zaměstnankyním Základní školy Řevnice a to:
- bytu č. 1 Mgr. M. M.,
- bytu č. 4 Mgr. A. R.,
- bytu č. 6 Ing. M. Š.
8) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 18
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 21.6.2021 v budově Zámečku, Mníšecká
29 od 19:00 hodin v tomto znění:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3) Schválení programu
4) Zpráva o činnosti rady města
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti finančního výboru
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Zpráva o činnosti výboru pro územní plán
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu
Přijetí dotace z MPSV - Podpora finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s
epidemií COVID_19
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR -SZIF - Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin
Diskuze
Rozpočtové opatření č. 3/2021 -návrh
Účetní závěrka za rok 2020
Závěrečný účet za rok 2020 – návrh
Indikativní nabídka rezervního financování – ČS a.s.
Záměr založení Dobrovolného svazku obcí na svoz odpadu
Informace k možnostem stavebních uzávěr, územní plán
Přijetí dotace z MAS Karlštejnsko – stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice Řevnice č.p. 174
Přijetí dotace z MAS Karlštejnsko - kulturní a vzdělávací centrum Sklad 13
Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě s MAS Karlštejnsko
Různé
Závěr

9) Výsledky EKOS 4/2021
Rada města bere na vědomí:
• výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za
období 4/2021.
Bez hlasování
10) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu v budově č.p.74 – dořešení interiéru
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• cenovou nabídku od p. Radima Dohnálka, Na Máchově 1270, Beroun, IČ: 70092508 na dodávku a montáž interiérových
doplňků za částku 39.233,- Kč včetně DPH.
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zařadit částku 39.223,- Kč na interiérové doplňky do 2. a 1. NP budovy č.p. 74 do RO č. 3/2021
11) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Vodní Tůně na slepém rameni Berounky“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Vodní Tůně na slepém rameni Berounky“ firmu Společnost Řevnice –
T4 Building a DOT servis, T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02, IČ 04352530 a DOT Servis s.r.o.,
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČ 28893492, za nabídkovou cena 5.888.935,88 Kč bez DPH (7.125.612,41 vč. DPH)
• uzavření smlouvy o dílo na zakázku s názvem „Vodní Tůně na slepém rameni Berounky“ s firmou Společnost Řevnice –
T4 Building a DOT servis, T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02, IČ 04352530 a DOT Servis s.r.o.,
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČ 28893492.
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zařadit částku 130.000,- Kč na realizaci projektu „Vodní Tůně na slepém rameni Berounky“ do
rozpočtového opatření č. 3/2021 (Celkové náklady činí 7.125.613,- z toho 7.000.000,- Kč je rozpočtově kryto)
12) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Obnova technologie úpravy vody v
Řevnicích“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích“ firmu G-servis Praha
spol. s r.o., Třanovského 622/11, 16300 Praha 6, IČ 49680226, za nabídkovou cenu 7.980.400,00 Kč bez DPH
(9.656.284,00 Kč vč. DPH)
• uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích“ s firmou G-servis Praha spol. s r.o.,
Třanovského 622/11, 16300 Praha 6, IČ 49680226
13) Smlouva o rozvoji území – Chodská
Usnesení:
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Rada města schvaluje:
• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem R. Ch., bytem Řevnice jejímž předmětem je příspěvek stavebníka ve
výši 32. 651,- Kč na veřejnou infrastrukturu podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených
zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 2957,
parc.č. 2958 a parč. 2959 v k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (prodloužení řadu tlakové
splaškové kanalizace 15,6 bm, prodloužení vodovodního řadu 7,6 m vč. podzemního hydrantu).
14) Smlouva o rozvoji území - Mírová
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníky ing. P. M., a A. M, oba bytem Řevnice jejímž předmětem je příspěvek
stavebníka ve výši 60.000,- Kč na veřejnou infrastrukturu podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených
zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 642 v k.ú.
Řevnice.
15) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo opravy komunikací tryskovou metodou turbo - Miluše Dömová
Rada města schvaluje:
• uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo na opravu vybraných komunikací tryskovou metodou turbo mezi městem Řevnice
a Miluší Dömovu, Hálkova 317, 289 12 Sadská, IČ:11257032, DIČ:CZ526225088 za nabídkovou cenu 42.035,40 Kč vč.
DPH.
16) Stavební úpravy vstupu do 1. st. ZŠ Řevnice a ulice Revoluční
Rada města schvaluje:
• postup realizace projektu rekonstrukce chodníku před prvním stupněm Základní školy Řevnice v Revoluční ulici a
stavební úpravy vstupu do 1. stupně Základní školy Řevnice, realizovaný technickými službami města a externími
dodavateli . Kalkulace realizace činí 800.000 ,-Kč včetně DPH.
17) Administrace projektu „Přívětivě komunikující město Řevnice“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření příkazní smlouvy se společností Smart solutions 4 cities s.r.o., sídlo Central Park Praha, Malešická 2b, Praha 3,
IČ: 08333831 na komplexní administraci projektu Přívětivě komunikující město Řevnice z dotační výzvy 109 pro územně
samosprávní celky vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí za cenu 11.366,- Kč za měsíc po dobu realizace
projektu (maximálně do 03/2023).
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zapracovat výdaje na administraci projektu Přívětivě komunikující město Řevnice do
rozpočtového opatření č. 5/2021.
18) Účetní závěrka roku 2020
Usnesení:
Rada města doporučuje:
• zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.
19) Závěrečný účet roku 2020 – návrh
Usnesení:
Rada města doporučuje:
• zastupitelstvu města ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2020 bez výhrad společně se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2020 vypracovanou Odborem interního auditu a kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí zápisu.
20) Rozpočtové opatření č. 3/2021 – návrh
Usnesení:
Rada města doporučuje:
zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 2021 tak,
že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 2.380.073,56 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok
2021 na straně příjmů 105.649.318,98 Kč (105.649 tisíc Kč) a na straně výdajů 109.571.592,53 Kč (109.572 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 125.671.592,53 Kč (125.672 tisíc Kč) a s
financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje
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125.671.592,53 Kč (125.672 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2021 schodkový. Schodek je kryt přebytkem
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků. “
21) Bezplatná výpůjčka ZŠ Řevnice – vybavení učeben, sborovny, kabinetů a cvičné kuchyně
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• bezplatnou výpůjčku movitých věcí Základní škole Řevnice a to nábytku, vybavení a výukových pomůcek pro 8 učeben,
sborovnu, 2 kabinety a cvičnou kuchyň ve „staré“ budově č.p. 600 ve Školní ulici v Řevnicích pořízených za 4.627.462,Kč vč. DPH v rámci projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ v roce 2019.
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