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Výpis usnesení přijatých na 118. jednání rady města Řevnice ze dne 30.6.2021 

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

 

 

3) Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem – A. H.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 7.360,- Kč se splátkovým kalendářem na období od července do září 2021 mezi 

městem Řevnice a panem A. H. (2 x splátka 3.000,- Kč a 1 x splátka 1.360,- Kč). 

 

4) Žádost o slevu nájemného - byt č. 4 v č.p. 27 

Usnesení:  

Rada města neschvaluje:  

• odpuštění nájemného za užívání služebního bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 27 v měsíci červenci 2021.  

 

 

5) Odkup kuchyňské linky, lednice, indukční desky - byt č. 4 v č.p. 27 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• koupi použitých movitých věcí a to kuchyňské linky o délce 360 cm (pracovní deska, horní a dolní skříňky, nerezový dřez 

s odkapávačem), samostatné indukční varné desky, lednice Gorenje 120 l se samostatným mrazákem a mikrovlnné trouby 

od nájemce bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 27 za cenu 16.000,- Kč. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 16.000,- Kč na koupi použitých movitých věcí a to kuchyňské 

linky a elektro spotřebičů od nájemce bytu č. 4 v bytovém domě  č.p. 27 do rozpočtového opatření č. 5/2021. 

 

 

6) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2020 a výroční zpráva  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. účetní závěrku za rok 2020 společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r. o., IČ:47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice a doporučuje ji k projednání v zastupitelstvu 

města.  

•    při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. způsob vypořádání hospodářského výsledku za 

rok 2020  

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, spol. 

s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za rok 2020. 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. a na základě smlouvy ze dne 18.4.2014, v plné výši 

variabilní částku odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice, Ing. Davida Kodyma. 

Rada města ukládá: 

• starostovi zařadit informaci o výsledku hospodaření společnosti EKOS za rok 2020 na program nejbližšího zasedání 

zastupitelstva města.  

 

7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace „Královský průvod 2021“ – dodatek č. 1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Dobřichovice na akci Královský 

průvod 2021, která se bude konat 11. – 12. září 2021 a dotace bude poskytnuta nejpozději 15.9.2021   

 

8) Rozpočtové opatření č.4/2021 – návrh 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• na základě pověření zastupitelstvem města č. 16 dne 15.3.2021 (viz. zápis č. 16 ze dne 15.3.2021) k provedení rozpočtových 

opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev – rozpočtové opatření č. 4/2021, které upravuje schválený rozpočet na 

rok 2021 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 98.874,68 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet 

města na rok 2021 na straně příjmů 105.748.193,66 Kč (105.748 tisíc Kč) a na straně výdajů 109.670.467,21 Kč (109.670 

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 125.770.467,21 Kč 

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

prostředků) činí výdaje 125.770.467,21 Kč (125.770 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 4/2021 schodkový. 
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Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých 

finančních prostředků.  

 

9) Smlouva o rozvoji území - Bory   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem Bc. V. F., bytem Řevnice jejímž předmětem je příspěvek stavebníka 

ve výši 159.750,- Kč na veřejnou infrastrukturu  podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených 

zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby objektu s kancelářemi pro poskytování služeb 

vyjma zdravotních, kulturních a sociálních a bytu správce, včetně umístění parkovacích stání a přípojek  na pozemku 

parc.č 3677/7 v k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (položení asfaltového recyklátu a závazek 

k jeho údržbě po dobu 10 let od uvedení stavby do užívání v části ulice Bory). 

 

10) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu - žaluzie 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na doplnění okenních žaluzií do 2. NP budovy městského úřadu od firmy BS SERVIS Řevnice 

s.r.o.,  Zátiší 908, Řevnice, IČ: 45148333 v počtu 5 ks za celkovou částku 9.680,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 9.680,- Kč na práce spojené s úpravami budovy č.p. 74 do 

rozpočtového opatření č. 5/2021. 

 

11) Projekt sanací zdiva budovy čp. 29 – Základní umělecká škola 

Usnesení: 

Rada města ukládá : 

• ekonomickému odboru vystavit objednávku u ing. Michaela Balíka CSc., IČ:11225611, DIČ:CZ4300419453, Nad 

Klikovkou 1477/14, Praha 5 na projekt sanací vlhkého zdiva budovy čp. 29 (Zámeček) v rozsahu: průzkum z hlediska 

vlhkosti a salinity (měření, protokoly, rozsah poruch, určení příčin) a návrh koncepce odvlhčení v rozsahu pro provádění 

včetně výměr a hrubého odhadu nákladů za cenu 30.000,- Kč bez DPH (36.300,- Kč s DPH) 

• zařadit částku 36.300,- Kč na projekt sanací zdiva budovy čp. 29 do rozpočtového opatření č. 5/2021 

 

12) Přemístění kamerového zázemí – dřevěný sklad u nádraží – smlouva o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou INVESSALES spol. s r.o., Podskalská 22, Praha 5, IČ: 62957678, na přemístění zázemí 

kamerového systému v dřevěném skladu u nádraží za částku 143.562,- Kč bez DPH (173.710,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá: 

• zařadit částku 173.710,- Kč na přemístění kamerového systému u nádraží do rozpočtového opatření č. 5/2021 

 

 

13) Pronájem Lesního divadla spolku Porta - Národní finále spolku Porta 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla spolku Porta, IČ: 00541036, se sídlem Lannova tř. 92/53, České Budějovice ve dnech 

16. – 18.7.2021 za nájemné ve výši 24.000,- Kč (8 000,- Kč/den) za účelem konání Národního finále festivalu Porta a 

uzavření nájemní smlouvy. 

 

14) Žádost ZŠ na výměnu podlahové krytiny 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 67.183,- Kč za účelem nákupu a výměny podlahové 

krytiny od Michaela Bíma, IČ: 75320096, Čimelická 958/3, 142 00 Praha 4 (nabídková cena je totožná s výší čerpání z 

fondu). 

 


