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Výpis usnesení přijatých na 135. jednání rady města Řevnice ze dne 1.12.2021 

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

 

4) Kupní smlouva - multifunkční tiskárna pro stavební úřad - Triumph Adler  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření kupní smlouvy na dodávku multifunkčního zařízení TA 3262i se společností TA Triumph-Adler Česká 

republika s.r.o., se sídlem Michelská 12a/čp. 18, 145 01 Praha 4, IČ: 41191021, DIČ: CZ41191021 za celkovou částku 

48.381,85 Kč vč. DPH. 

 

5) Inventury 2021 – plán a jmenování komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• plán inventur na rok 2021 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2021. 

• návrhu členů inventarizační komise. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí zodpovídají za jim 

svěřený úsek inventarizace. Inventarizační komise je navržena pro rok 2021 v tomto složení: 

Předseda: Petra Karešová 

Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku: 

Ing. Alice Bečková – správní odbor 

Věra Jaskevičová – ekonomický odbor   

Ing. Barbora Šimůnková – stavební úřad 

Petra Veselá – městská knihovna 

Mgr. Veronika Stará – MěKS, Lesní divadlo 

Miroslav Paur – JSDH 

Eliška Cílková – pečovatelská služba,  č.p. 928 

Ing. Mojmír Mikula – technické služby 

Veronika Matoušková – městská policie 

 

6) Návrh rozpočtu na rok 2022  

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2022 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 105.063 

tisíc Kč (105,063.325,- Kč) a na výdajové straně ve výši 112.378 tisíc Kč (112,378.325,- Kč) bez financování třídy 8. S 

financováním třídy 8. položky 8115 a 8123 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a 

8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) činí příjmy 126.584 tisíc Kč (126,584.325,- Kč) a s financováním třídy 

8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 126.584 tisíc Kč 

(126,584.325,- Kč).  

Rezerva je ve výši 3.647 tisíc Kč (3,646.747,40 Kč). Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2022 se budou 

řešit v rámci rozpočtových opatření.“  

Rada města ukládá:  

• starostovi města předložit návrh rozpočtu na rok 2022 po projednání ve finančním výboru zastupitelstvu města dne 

13. 12. 2021 včetně předložení návrhu plánu investic a oprav na rok 2022.  

• starostovi zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2022 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města na úřední 

desce města.  

 

7) Multimediální učebna – aktualizace rozpočtu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a vystavení objednávky na aktualizaci rozpočtu k projektu „Multimediální učebna“ od Ing. 

Romana Vejmelky, Sochorova 1134, Řevnice, IČ: 72376988 za částku 5 000,- Kč. Není plátce DPH 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 5 000,- Kč na úpravu rozpočtu k projektu „Multimediální učebna“ do 

RO č.8/2021. 

 

8) Budova městského úřadu – úklid 3. NP 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a vystavení objednávky na úklid 3. NP budovy úřadu po výmalbě od paní Hany Šináglové, 9. května 

595, Mníšek pod Brdy, IČ: 86583212 za částku 4 550,- Kč. Není plátce DPH 
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Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 4.550,- Kč na úklid 3. NP budovy úřadu po výmalbě do rozpočtového 

opatření č. 8/2021. 

9) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 22 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 13.12.2021 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29, Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění: 

Návrh programu:  

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 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

8) Zrušení výboru pro územní plán  

9) Zřízení výboru pro územní rozvoj 

a) určení počtu členů výboru pro územní rozvoj 

b) volba předsedy výboru pro územní rozvoj 

c) volba členů výboru pro územní rozvoj 

10) Rozpočtové opatření č. 7/2021 – návrh 

11) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 2021 

12) Přijetí nápravného opatření – dílčí audit hospodaření města za rok 2021 

13) Rozpočet na rok 2022 -návrh 

14) Rozpočtový výhled na období let 2023 – 2024 -návrh 

15) Diskuze  

16) Záměr vzájemného darování pozemků - areál Sokola 

17) Statut sociálního fondu – aktualizace 

18) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 27 

19) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 928 

20) Smlouva o spolupráci a společném užívání svahové sekačky s městem Černošice 

21) Dotace spolku Gong na provoz kina 

22) Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti - Středočeský kraj 

23) Účast v elektronické aukci vyhlášené ÚZSVM na prodej 11 pozemků - koryta umělých toků  

24) Různé 

 

10) Dohoda o zániku věcného břemene užívání a bydlení – pozemek parc.č. 2503/5 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření dohody o zániku věcného břemene s manželi J. a H. Š., na základě které bude z katastru nemovitostí 

vymazáno věcné břemeno užívání a bydlení zapsané k tíži pozemku parc.č. 2503/5 v k.ú. Řevnice. 

 

 

11) SOVB-IV-12-60249031- ČEZ Distribuce-parc.č. 114/1  

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 a pojistková skříň) v pozemku parc.č. 114/1 v  k. ú. 

Řevnice v rozsahu dle geometrického plánu č. 2459-21076/2021 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu ve výši 3.500,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6024903. 

 

12) Návrh výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024  

Rada města ukládá:  

• starostovi města předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 po projednání ve finančním 

výboru zastupitelstvu města dne 13. 12. 2021  
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• zveřejnit návrh výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města na úřední 

desce města.  

 

13) Žádost o čerpání prostředků z investičního fondu – ZUŠ Řevnice 

Usnesení:   

Rada města souhlasí:  

• s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ZUŠ Řevnice ve výši 49.000,-Kč za účelem nákupu grafického 

lisu pro výtvarný obor. 

 

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

Usnesení:  

Rada města souhlasí:  

• čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 101.598,86 Kč za účelem modernizace Wi-

Fi sítě ve všech budovách ZŠ.  

 


