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Výpis usnesení přijatých na 134. jednání rady města Řevnice ze dne 24.11.2021 

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

 

 

1) Smlouva o uměleckém vystoupení - II. Novoroční koncert - žádost Baráčníků  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení s Komorním orchestrem MLP zastoupeným Rostislavem Tvrdíkem, IČO: 

71320211, jejímž předmětem je koncert Komorního orchestru MLP dne 16.1.2022 v řevnickém kině za honorář ve výši 

30.000,- Kč.  

  

 

2) Záměr výpůjčky pozemku pro umístění kotců – obce Jíloviště a Řitka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc.č. 1454/1 v k.ú. Řevnice (areál technických služeb v ulici V Zátiší) o 

rozměrech 2,6 x 1,4 m, tj. cca 3,6 m2 (viz. plánek) obci Jíloviště za účelem umístění kotce pro zaběhnuté a nalezené psy na 

území obce Jíloviště; 

• záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc.č. 1454/1 v k.ú. Řevnice (areál technických služeb v ulici V Zátiší) o 

rozměrech 2,6 x 1,4 m, tj. cca 3,6 m2 (viz. plánek) obci Řitka za účelem umístění kotce pro zaběhnuté a nalezené psy na 

území obce Řitka. 

 

3) Odměna ředitelce ZUŠ 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• odměnu ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové v navržené výši. 

 

4) Pronájem areálu Lesního divadla – pobočný spolek Pionýr, z. s. - 45. pionýrská skupina 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla dne 15.1.2022 od 15:00 do 16:30 hod. pobočnému spolku Pionýr, z. s. - 45. pionýrská 

skupina Praha 6, IČ: 67983651, se sídlem Terronská 619/25, Bubeneč, 160 00 Praha 6 za účelem jeho využití pro 

závěrečné setkání a vyhodnocení mezioddílové soutěže dětských turistických oddílů a to za nájemné 500,- + 21% DPH.  

 

5) Informace o provozu MŠ Řevnice v období vánočních svátků 2021 

Rada města bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy z provozních důvodů, v době vánočních svátků, a to od 

23.12.2021 do 31. 12. 2021.  

 

6) Výsledek VŘ na obsazení funkce - fyzická osoba zastupující předsedu Družstva a uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o výkonu funkce  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• výsledek výběrového řízení na obsazení funkce – Fyzická osoba trvale zastupující předsedu družstva, na jehož základě 

byl jako vhodný uchazeč vybrán Ing. David Kodym.   

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce fyzické osoby zastupující předsedu Dolnoberounského vodárenského 

družstva, se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice mezi městem Řevnice, Dolnoberounským vodárenským družstvem a ing. 

Davidem Kodymem,  jehož předmětem je prodloužení platnosti smlouvy na dobu neurčitou a to od 1.1.2022.  

 

7) Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – dodatek č. 2 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou T 4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín, IČ: 04352530, 

kterým se na základě předloženého a TDS odsouhlaseného změnového listu č.1 upravuje celková cena díla na částku 

6.149.158,31 Kč bez DPH. 

Rada města ukládá: 

• zahrnout částku 193.892,49 Kč na navýšení celkové ceny díla projektu do RO č.7/2021, §2212, pol. 6121. 

 

 

8) Zednicko-instalatérské opravy v bytovém domě č.p. 27 
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Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• rozpis nutných zednicko-instalatérských prací, spojených s havarijními opravami odpadního potrubí a zatékání v bytech 

č. 3, 4 a 1 v domě č.p. 27 předložený panem Petrem Bergrem, Husova 494, Řevnice, IČ: 41445899, za celkovou částku 

70.333,- Kč bez DPH (80.882,95 Kč vč. DPH) 

Rada města ukládá ekonomickému odboru: 

• vystavit na výše uvedené práce objednávku 

• zahrnout částku 80.882,95 Kč na opravy v domě č.p.27 do RO č.7/2021, §3612, pol. 5171 

• požádat zastupitelstvo města o uvolnění částky ve výši 80.882,95 Kč z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy 

č.p.27 

 

9) Smlouva o rozvoji území – ul. V Souhradí – MgA. Š. Š. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem MgA. Š. Š., 170 00 Praha 7 a MgA. K. K. V.,  bytem 266 01 Beroun, 

jejímž předmětem je příspěvek stavebníka ve výši 25.000,- 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. 410 a 411/1 v k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (nový sjezd na 

komunikaci a rekonstrukce stavbou poškozeného chodníku). 

 

10) Smlouva o rozvoji území – ul. Komenského – Ing. K. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem Ing. T. K., bytem 252 30 Řevnice a Ing. E. S. K., bytem 252 30 Řevnice, 

jejímž předmětem je závazek, že v případě stavebních zásahů do veřejného prostoru, uvede investor veřejný prostor do 

původního stavu. Jedná se o pozemek parc.č. 1346 v k.ú. Řevnice. 

 

11) Záměr uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě z 27.10.2010 -  HZS - č. p. 174  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2010 (na užívání budovy č. p. 174 a souvisejících pozemků) 

s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970, 

272 01 Kladno, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu do 31.12.2022. Nájemné ve výši 40.000,- Kč/měsíc zůstane 

zachováno. 

 

12) Odměna ředitelce MŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice Pavlíně Neprašové v navržené výši. 

 

13) Souhlas s umístěním sídla společnosti v budově č.p.676– Klub rodičů při MŠ Řevnice 

Rada města schvaluje: 

• umístění sídla nově založeného spolku Klub rodičů při MŠ Řevnice z.s. na adrese Mníšecká 676, 252 30 Řevnice. 

 

14) Žádost o čerpání prostředků z investičního fondu – MŠ Řevnice 

Usnesení:  

Rada města souhlasí:  

• s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu MŠ Řevnice ve výši 118.459,-Kč za účelem nákupu 4 edukativních 

herních prvků na zahradu MŠ od společnosti Lesní svět (Awocado s.r.o), Collinova 421, 500 02 Hradec Králové, 

IČ: 28989121, DIČ: CZ28989121.  

 

15) Záměr pronájmu budovy bez č.p./č.e. ve dvoře za budovou č.p. 74 Dolnoberounskému vodárenskému 

družstvu 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• záměr pronájmu budovy bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc.č. 94 v obci a k.ú. Řevnice (ve dvoře za budovou 

č.p. 74) Dolnoberounskému vodárenskému družstvu, IČ: 09858326, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za účelem 

jejího užívání jako kanceláře a zázemí. Součástí pronájmu nebude skladový prostor za plechovými vraty. 
         


