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Výpis usnesení přijatých na 140. jednání rady města Řevnice ze dne 5.1.2022 

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

 

 

 

3) Pronájem nebytových prostor v budově bez č.p./č.e. ve dvoře za budovou č.p. 74 Dolnoberounskému 

vodárenskému družstvu 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• pronájem nebytových prostor v budově 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 jejich užívání jako kanceláře a zázemí. Jedná se o 2 kanceláře, chodbu a zázemí o celkové výměře 50,3 m2 za 

nájemné 7.545,- Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Rada města souhlasí:   

• s umístěním sídla Dolnoberounského vodárenského družstva, IČ: 09858326 na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 

252 30 Řevnice. 

 

4) Dodatek č. 7 k licenční smlouvě 1093/2009 – GEPRO spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 7 k licenční smlouvě č. 1093/2009 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a 

dat se společností GEPRO s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ: 44851529, jehož předmětem je nová verze lokální 

instalace aplikace MISYS – MĚSTO/V15/UP14/LAN5 a MISYS-PASPORT HŘBITOVŮ/UP v celkové částce 10 400,-Kč 

bez DPH (tj. 12 584,-Kč). 

 

5)  Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2022 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2022 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Rada města ustanovuje: 

• komisi pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města v roce 2022 v tomto složení: Ing. arch. Alice Čermáková, Mgr. 

Veronika Stará, Ing. Alice Bečková, Ing. Václav Hlaváček, Mgr. Anna Schlindenbuch a ukládá komisi projednat 

přidělení dotací v prvním kole nejpozději do 15.4.2022. 

Rada města ukládá: 

• správnímu odboru zveřejnit tato pravidla a výzvy k podávání žádostí na úřední desce, resp. webových stránkách města 

nejpozději 28.1.2022. 

 

6) Rozšíření MŠ Řevnice – úprava rozpočtu 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na úpravu rozpočtu od firmy OK supervision, s.r.o., Břízová 547, Jirny, IČ: 24290335 za částku 26 750,- 

Kč bez DPH (32 367,50 vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit náklady na úpravu rozpočtu pro MŠ do RO č.1/2022, §3111 pol. 6121.  

 

7) Revitalizace brownfieldu – TDS dodatek č.1 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění výkonu TDS na akci: Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice 

s firmou SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha 5, IČ:01848755, kdy se z důvodu prodloužení termínu dokončení díla 

prodlužuje doba výkonu TDS do 02/2022 a navyšuje se celková odměna za zajištění výkonu TDS na částku 171 820,- Kč 

vč. DPH. 

 


