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Výpis usnesení přijatých na 142. jednání rady města Řevnice ze dne 19.1.2022 

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

 

 

3) Darovací smlouva Zelený Ostrov 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření darovací smlouvy se společností Zelený Ostrov s.r.o. (obdarovaný), sídlem 5. května 3, 252 29 Dobřichovice, IČ: 

27445747, jejímž předmětem je poskytnutí daru městem ve výši 50.000,- Kč na podporu služby Přibližování v roce 2022 

s příkazem uvedeným v textu darovací smlouvy, která je součástí usnesení.  

 

4) Záměr podání žádosti o dotaci „Pořízení automobilu pro bezbariérovou dopravu osob“ pro pečovatelskou 

službu. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

• se záměrem podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení automobilu pro bezbariérovou dopravu osob“ pro pečovatelskou 

službu Řevnice, na základě programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Humanitárního fondu - v rámci Tematického zadání „Sociální oblast". Předpokládané investiční náklady projektu jsou 

900 000,- Kč vč. DPH. Dotace způsobilých výdajů činí 600 000,- Kč. 

 

5) Žádost společnosti ALKA, o.p.s. o finanční dar 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

• poskytnutí finančního daru neziskové organizaci ALKA, o.p.s., IČ: 27240185, sídlem Podbrdská 269, Příbram. 

 

6) Záměr podání žádosti o dotaci na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí a rekonstrukce 

povrchů komunikací (lokalita Vrážka) 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

• se záměrem podání žádosti o dotaci do Národního programu životní prostředí výzvy č. 10/2021 Specifický cíl 1.5. 

udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, aktivita 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, 

název projektu : Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka s celkovými  

náklady 105.817.317,- Kč včetně DPH (z toho stavební náklady   84.204.328,- bez DPH + 17.682.909,- Kč DPH, náklady 

ostatní - projekt, propagace, dozory, admin  3.248.000,- Kč bez DPH + 682.080,- Kč DPH). Výše dotace 89 % 71.882.152,- 

Kč a spoluúčast města včetně neuznatelného DPH 33.929.115,- Kč. Z toho město již uhradilo na zpracování projektové 

dokumentace  1.540.000,- Kč. Předmětem projektu je hospodaření se srážkovými vodami a nové propustné povrchy 

v ulicích U prodejny, Malé náměstí, Na Vrážku, Škrétova, Dr. Pecla, Klicperova, Seifrtova, Škroupova, Selecká chodník. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru připravit zajištění spolufinancování akce. 

 

7) Administrace dotace hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí a rekonstrukce povrchů 

komunikací (lokalita Vrážka) 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření příkazní smlouvy s příkazníkem Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, IČ 45659176, tř. T. Bati 

5146, Zlín 760 01 na administraci projektu Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice 

– Vrážka v Národním programu životní prostředí výzva č. 10/2021 Specifický cíl 1.5. udržitelné a efektivní hospodaření 

s vodou v obcích, aktivita 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí za celkovou cenu  220.000,- Kč bez 

DPH, 266.200,- Kč vč. DPH (40.000,- Kč zpracování a podání žádosti, 90.000,- Kč výběrové řízení na dodavatele, 90.000,- 

Kč administrace a monitoring projektu).  Předmětem projektu je hospodaření se srážkovými vodami a nové propustné 

povrchy v ulicích U prodejny, Malé náměstí, Na Vrážku, Škrétova, Dr. Pecla, Klicperova, Seifertova, Škroupova, Selecká 

chodník. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření náklady na první fázi smluvního plnění (podání 

žádosti) ve výši 48.400,- Kč. 

 

8) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje těchto pozemků v k.ú. Řevnice:  

- parc.č. 192 o výměře 77 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),  
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- parc.č. 2689/24 o výměře 543 m2 (ostatní plocha, zeleň) a  

- parc.č. 2689/31 o výměře 38 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. 

společnosti 2 Q spol. s r.o. (společnost 2 Q má zákonné předkupní právo vlastníka stavby na cizím pozemku k pozemku 

parc.č. 192). 

 

 

 

          


