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Výpis usnesení přijatých na 138. jednání rady města Řevnice ze dne 22.12.2021 

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

 

 

3) Pronájem bytu č. 320 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• na základě doporučení sociální komise pronájem bytu zvláštního určení č. 320 v domě č.p. 928 paní E. Ch., s adresou 

trvalého pobytu Řevnice, na dobu neurčitou od 1.2.2022, za nájemné 75,- Kč/m2/měsíc. 

 

4) Úprava ceníku služeb poskytovaných technickými službami třetím osobám 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• ceník technických služeb města za služby poskytované třetím osobám s platností od 1. 1. 2022. 

 

5) Stavební úpravy stávajícího objektu HZS Řevnice – TDS a koordinátor BOZP 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od ing. Jaroslava Kubáta, Legií 838, Řevnice , IČ: 13309447, na zajištění TDS při stavbě „Stavební 

úpravy stávajícího objektu HZS Řevnice“, za  nabídkovou cenu  151 200,- Kč (Není plátce DPH) 

• uzavření příkazní smlouvy s panem ing. Jaroslavem Kubátem 

• cenovou nabídku od Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, Praha, IČ: 88920372, na zajištění dozoru koordinátora 

BOZP při stavbě „Stavební úpravy stávajícího objektu HZS Řevnice“, za  nabídkovou cenu  84 700,- Kč vč. DPH 

 

6) Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice - dodatek č. 1  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou ISP s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848, kterým se 

z důvodu dlouhé dodací lhůty požadovaného vybavení, prodlužuje termín dokončení díla do 15.2.2022. 

 

7) Smlouva o zajištění provozu dešťové kanalizace města Řevnice – Dolnoberounské vodárenské družstvo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o zajištění provozu dešťové kanalizace města Řevnice mezi městem Řevnice a Dolnoberounským 

vodárenským družstvem, Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 09858326, jejímž předmětem je zajištění komplexního 

provozu svěřeného majetku, tj. systému dešťové kanalizace ve vlastnictví města Řevnice. Cena za plnění předmětu 

smlouvy v rozsahu čl. 4.IV. – 4.VIII. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran, a to za každý započatý 

kalendářní měsíc 12.000,-Kč bez DPH/měsíc.  

 

8) Ukončení nájemní smlouvy - nebytové prostory v č.p. 1077 – EKOS Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 29.8.2019 mezi městem Řevnice jako pronajímatelem a 

firmou EKOS Řevnice spol. s r.o. jako nájemcem na užívání nebytových prostor v budově č.p. 1077 v areálu sběrného 

dvora v Řevnicích a to ke dni 31.12.2021. 

 

9) Pronájem nebytových prostor v č.p. 1077  Dolnoberounskému vodárenskému družstvu 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy mezi městem Řevnice jako pronajímatelem a Dolnoberounským vodárenským družstvem, 

IČ: 09858326, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice jako nájemcem na užívání nebytových prostor (2 propojené 

kanceláře) v č.p. 1077 v ulici Na Bořích v Řevnicích (areál sběrného dvora) za nájemné 10.000,- Kč + DPH na dobu 

určitou od 1. do 31.1.2022. 

 

10) Odměna ředitelce MŠ Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice Pavlíně Neprašové v navržené výši. 
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11) Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly – MŠ, ZŠ a ZUŠ Řevnice  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, která proběhla dne 7.12.2021 v Základní umělecké škole Řevnice. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

• protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, která proběhla dne 30.11.2021 v Mateřské škole Řevnice.  

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

• protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, která proběhla dne 10.12.2021 v Základní škole Řevnice.  

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

12) Informace k prodeji štípaného dřeva, ceník štípaného dřeva pro rok 2022, podmínky pro vydání 

povolenek pro samovýrobu a samosběr 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• ceník štípaného dřeva pro rok 2022 - měkké jehličnaté 33 cm …. 805,- Kč vč. 15% DPH, měkké jehličnaté 25 cm …. 

990,- Kč vč. 15% DPH.  

• podmínky pro vydávání povolenek pro samovýrobu a samosběr dříví pro rok 2022.  

 

13) Úprava ceníku sběrného dvora pro rok 2022 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• ceník sběrného dvora upraveného v  položkách nebezpečného odpadu s platností od 1. 1. 2022. 

 

14) Dodatky č.15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010-

2024 -ukončení (linka 311 a 451) 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatků č.15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010-2024 

pro linky 311 a 451, jejichž předmětem je ukončení smlouvy k 31.12.2021 z důvodu převzetí objednávky výkonů 

objednatelů (obcí) Středočeským krajem. 


