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Výpis usnesení přijatých na 137. jednání rady města Řevnice ze dne 15.12.2021 

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

 

 

3) Dodatek č. 2 - nájem pozemku parc.č. 2699 -  tzv. koupací louka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15.12.2016 mezi městem Řevnice a paní A. H. na užívání pozemku 

parc.č. 2699 v k.ú. Řevnice, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 28.2.2037 a zvýšení nájemného ze 3,- Kč na 

10,- Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2022. 

 

4) SOVB-12-6026641/1-ČEZ Distribuce-ul. Mařákova 

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 3,9 m) v pozemku parc.č. 81 v  k. ú. 

Řevnice v rozsahu dle geometrického plánu č. 2482-210067/2021 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu ve výši 1.600,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6026641/1, 

ŘEVNICE-  Mařákova č.p. 532 – kNN. 

 

5) Uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě z 27.1.2010 -  HZS - č. p. 174 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• 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 je prodloužení doby nájmu do 31.12.2022. Nájemné ve výši 40.000,- Kč/měsíc zůstane 

zachováno. 

 

6) SOSB-VB- 12-6002640/SOBSVB/01-ČEZ Distribuce-č.p. 901 (1. stupeň ZŠ)  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí 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 (rozpojovací skříň) v pozemku parc.č. 540 v k. ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ 

Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč (bez DPH); 

• udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona 

a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-

6002640/SOBSVB/01 Řevnice, ul. Revoluční 901 (ZŠ). 

 

7) Výpůjčka části pozemku parc.č. 1454/1 pro umístění kotců – obce Jíloviště a Řitka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku 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 a uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu trvání veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti podle zákona o obecní 

policii s výpovědní lhůtou 1 měsíc; 

• bezplatnou výpůjčku 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 a uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu trvání veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti podle zákona o obecní 

policii s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 

 

8) Žádost o individuální dotaci  - Český svaz včelařů z.s., ZO Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice na rok 2022 ve výši 10.000,- Kč Českému svazu včelařů 

z.s., ZO Řevnice, IČ: 49855069, Slunečná 500, 252 30 Řevnice, určené na nákup nových vydrátkovaných lipových rámků 

a úhradu odměn jednateli a pokladníkovi a uzavření veřejnoprávní smlouvy v přiloženém znění.  
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9) Žádost o příspěvek - Dělnická beseda Havlíček, z.s. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• poskytnutí peněžního daru ve výši 15.000,- Kč zapsanému spolku Dělnická beseda Havlíček, IČ: 65399714, se sídlem 

Mníšecká 500, 252 30 Řevnice, určeného na financování činnosti spolku a to jako poděkování za celoroční pomoc spolku 

při údržbě tzv. Burešovy cesty. 

 

10) Dodatek č. 3 ke smlouvě o podnájmu na užívání části pozemku parc.č. 2699 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu na užívání části pozemku parc.č. 2699 v k.ú. Řevnice uzavřené dne 

24.4.2018 mezi městem Řevnice a Jaroslavem Svitákem, IČ: 05041112, sídlem Selecká 645, 252 30 Řevnice, jehož 

předmětem je zvýšení nájemného na 10,- Kč/m2/rok. 

 

11) Závazné ukazatele pro ZŠ, MŠ a ZUŠ na rok 2022  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Mateřská škola Řevnice a Základní 

umělecká škola Řevnice na rok 2022 v předloženém znění, v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na rok 

2022.  

 

12) Informace o ředitelském volnu – ZUŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí informaci ZUŠ Řevnice o udělení ředitelského volna ve dnech 21. a 22.12.2021.  

 
13) Žádost o souhlas s využitím finančních prostředků z dotace Stč. kraje  a uvolnění prostředků 

z investičního fondu na nákup interaktivních tabulí a multifunkčního kuchyňského robotu do školní 

kuchyně  -ZŠ Řevnice  

Usnesení:  

Rada města souhlasí: 

• s využitím finančních prostředků ve výši 600.000,-Kč na nákup 6ks interaktivních tabulí z dotace Středočeského kraje 

(ONIV) od dodavatele BODEX, s.r.o. 

•  s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 375.268,50 ,-Kč za účelem nákupu 6 ks 

interaktivních tabulí s dotykovým displejem a nákupu multifunkčního kuchyňského robotu do školní kuchyně od 

dodavatele P.V.Service, spol. s r.o.  

 

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

užívání na multimediální učebnu“ – MAS Karlštejnsko 

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“ prostřednictvím MAS Karlštejnsko do Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) - opatření 03 Občanská vybavenost I, výzvy č. 68, Infrastruktura základních škol. 

 

15) Projektová dokumentace II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 2.etapa – dodatek č.1   

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• nabídku a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na úpravu a doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby 

a navazující inženýrskou činnost, na stavební objekty související se stavbou „II/115 Řevnice – Vižina, 2.etapa od firmy 

SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, Ostrava, IČO: 25324365, za částku 198 000,- Kč bez DPH (239 580,- Kč vč. DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zapracovat výdaj na doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby „II/115 Řevnice – 

Vižina, 2.etapa, ve výši 239 580,- Kč do RO č. 8/2021. 
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16) Rekonstrukce komunikací Vrážka – aktualizace rozpočtu   

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• nabídku a vystavení objednávky na aktualizaci podkladů a rozpočtu stavby Rekonstrukce komunikací Vrážka, pro 

podání žádosti o dotaci, od firmy Architektonické kanceláře Křivka s.r.o., Bedrichovská 2183/16, Praha 8, IČ: 25730037, 

za částku 99 000,- Kč bez DPH (119 790,- Kč vč. DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zapracovat výdaj na aktualizaci podkladů a rozpočtu stavby, pro podání žádosti o dotaci projektu 

Rekonstrukce komunikací Vrážka, ve výši 119 790,- Kč do RO č. 8/2021. 

 

17) Informace o přijetí finančního daru od města Mníšek pod Brdy – ZUŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí informaci ředitelky ZUŠ Řevnice o přijetí finančního daru ve výši 60.400,-Kč od města Mníšek 

pod Brdy.  

 

18) Dodatek č.6 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti EKOS Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

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

47551828 dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 18.4.2014 uzavřené mezi společností EKOS Řevnice, spol. s.r.o. 

a Ing. Davidem Kodymem. Předmětem tohoto dodatku je úprava smlouvy pro poslední provozně neaktivní fázi existence 

společnosti s účinností od 1.1.2022. 

 

19) Smlouva o rozvoji území – Nerudova č.p. 198 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníky Annou Kubáskovou, nar.20.5.1952, bytem Tyršova 403, Řevnice a 

Helenou Pavelkovou, nar. 22.4.1954, bytem Tyršova 403, Řevnice, jejímž předmětem je příspěvek stavebníka ve výši 

140.000,- Kč na veřejnou infrastrukturu  podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených zastupitelstvem 

města dne 7.9.2020 v souvislosti s realizací půdní vestavby u stávajícího bytového domu č.p. 198 v Nerudově ulici o 8 

bytových jednotkách na pozemku parc.č 2286 v k.ú. Řevnice. Stavebními úpravami půdního prostoru by vznikly 4 nové 

bytové jednotky 3+kk, 2x2+kk a 1+kk celkové podlahové ploše 200 m2. 

 

 


