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Výpis usnesení přijatých na 136. jednání rady města Řevnice ze dne 8.12.2021 

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

 

 

3) Dodatek č. 3 - prodloužení nájmu pozemků od p. Hazukové  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.2.2007 mezi městem Řevnice a paní A. H. na užívání pozemků 

parc.č. 2691 a parc. č. 2734/1 v k.ú. Řevnice, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 28.2.2037, sjednání 

výpovědní lhůty 1 rok a zvýšení nájemného ze 3,- Kč na 4,- Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2022. 

 

4) SOVB-IP-12-6016837/1- ČEZ Distribuce – ul. Švabinského 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě - 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 délce 41,1 m) v pozemku parc.č. 1229 v  k. ú. 

Řevnice v rozsahu dle geometrického plánu č. 2469-210067/2021 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu ve výši 8.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6016837/1, 

Řevnice -  Švabinského č. parc. 1232/1. 

 

5) Smlouva darovací - prodloužení vodovodního řadu - ul. 28. října  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatné nabytí inženýrské sítě do majetku města a to prodloužení stávajícího vodovodního řadu v pozemku parc. č. 

273 v  k.ú. Řevnice vybudovaného z polyetylenového potrubí DN 80 v délce 5,7 m vyznačeného v přiloženém výkresu 

skutečného provedení stavby a uzavření darovací smlouvy s panem F. K. 

 

6) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZUŠ – 4 počítače 

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 8.12.2021 - rozšíření o 4 počítačové stanice 

v pořizovací ceně 47.885,- Kč/kus (celkem 191.540,- Kč). 

 

7) Žádost spolku TAJV o dotaci - Sportovní den mládeže v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

• poskytnutí finančního daru ve 10.000,- Kč zapsanému spolku TAJV, z. s. IČ: 09287094, se sídlem Sportovní 158, Kluk, 

290 01 Poděbrady z rozpočtu města v roce 2022 na projekt „Sportovní den mládež s TAJV“v Řevnicích a uzavření 

darovací smlouvy.  

 

8) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy na parc.č.538, k.ú. Řevnice, pro změnu 

užívání na multimediální učebnu“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Stavební úpravy na parc.č.538, k.ú. Řevnice, pro změnu užívání na 

multimediální učebnu“ z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, DT Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. 

 
9) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v Řevnicích“ z 

podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10000 obyvateli, DT Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na základě výzvy 

Ministerstva pro místní rozvoj. 
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10) Rekonstrukce místních komunikací – úprava rozpočtu pro dotaci 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a vystavení objednávky na aktualizaci a úpravu rozpočtu včetně výkazu výměr pro podání žádosti o 

dotaci na rekonstrukci komunikací, zahrnující části ulic Sochorova, J.Veselého a Jiráskova, za částku 36 300,- Kč včetně 

DPH od firmy Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. (Ekis), Náchodská 2421, Praha 9, IČ:18626084.  

Rada města ukládá: 
• ekonomickému odboru zařadit částku na úpravu rozpočtu pro podání žádosti o dotaci do  RO č.8/2021 

 

11) Multifunkční hřiště u ZŠ Řevnice - archeologický průzkum místa stavby 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a vystavení objednávky na zajištění archeologického průzkumu místa stavby multifunkčního hřiště u 

ZŠ. od Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3, Praha 10, IČ: 49276433 za částku 4 840,- 

Kč včetně DPH 
Rada města ukládá: 
• ekonomickému odboru zařadit částku na archeologický průzkum do  RO č.8/2021 

 

12)  Rozpočtové opatření č. 7/2021 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 7/2021, který upravuje schválený rozpočet na rok 2021 

tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3,649.953,09 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

na rok 2021 na straně příjmů 127,231.482,45 Kč (127.231 tisíc Kč) a na straně výdajů 131,153.756,- Kč (131.154 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 147,253.756,- Kč (147.254 

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

činí výdaje 147,253.756,- Kč (147.254 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 7/2021 schodkový. Schodek je kryt 

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

prostředků. 

 

13) Odměna řediteli ZŠ 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• odměnu řediteli Základní školy Řevnice Mgr. Tomáši Řezníčkovi v navržené výši. 

 

14) Plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2022 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828 Plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, na rok 

2022 předložený jednatelem společnosti Ing. Davidem Kodymem, ve kterém je navržen záporný hospodářský výsledek 

ve výši ztráta 23. tisíc Kč. 

 

15) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2022 – Dolnoberounské vodárenské družstvo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zvýšení ceny vodného a stočného o 4,2 %, resp. 3,2%  tj. cca 3,20 Kč včetně DPH na 1 m3 vodného a stočného. 

• zvýšení ceny o 15%, u pitné vody předané (u odpadní vody převzaté k navýšení nedochází) provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací na rok 2022. 

 

16) Informace o ředitelském volnu 21. a 22.12.2021 – ZŠ Řevnice  

Rada města bere na vědomí informaci ZŠ Řevnice o udělení ředitelského volna ve dnech 21. a 22.12.2021. Pokud by došlo ke 

změně v opatřeních ze strany vlády ČR nebo KHS, ředitelské volno nebude využito.  

 

17) Platební terminály – cenová nabídka KB SmartPay a uzavření smlouvy  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku se společností Worldline Czech Republic s.r.o., vystupující pod značkou KB SmartPay,  IČ: 03633144, 

se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín  na pořízení platebních terminálů pro pokladnu městského 
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úřadu a sběrného dvora za měsíční poplatek 411,40 Kč včetně DPH, pro městskou policii za měsíční poplatek 1.403,60 

Kč včetně DPH a jednorázový poplatek 2.964,50 Kč včetně DPH. 

• uzavření smlouvy na pořízení platebních terminálů se společností Worldline Czech Republic s.r.o., vystupující pod 

značkou KB SmartPay , IČ: 03633144, se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín   


