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Výpis usnesení přijatých na 147. jednání rady města Řevnice ze dne 2.3.2022 

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

 

 

3) Prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 7 v bytovém domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem bytu č. 7 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou 1.4.2022 do 31.7.2023 

paní M. V., . s adresou trvalého bydliště 267 27 Svinaře za nájemné ve výši 120,-Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy. 

Byt bude poskytnut do nájmu jako byt služební dle § 2297 a souv. občanského zákoníku. 

 

4) Pronájem Lesního divadla – 30.7.2022- Rockabilly CZ, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy se zapsaným spolkem Rockabilly CZ, IČ: 10807446, se sídlem Generála Šišky 2080/22, 

Modřany, 143 00 Praha 4, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 30.7.2022 pro konání rock´n´rollového a 

rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“ za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 

5) SOSB-VB-IV-12-6029424-ČEZ Distribuce - ul. Chodská 

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 (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu cca 8 délkových metrů) v pozemku 

parc.č. 2947/19 v  k. ú. Řevnice (ul. Chodská) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 3.800,- 

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. IV-12-

6029424/SOBSVB/01 Řevnice, Chodská č. parc. 2925/1 – kNN. 

 

6) Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích panu T. T., s adresou trvalého bydliště 

252 28 Vonoklasy a to na dobu od 1.4.2022 do 31.7.2023 za nájemné ve výši 120,-Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy. 

Byt bude poskytnut do nájmu jako byt služební dle § 2297 a souv. občanského zákoníku. 

 

7) Rozpočtové opatření č. 1/2022 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1/2022, který upravuje schválený rozpočet na rok 2022 

tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 1,967.748,87 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

na rok 2022 na straně příjmů 107,031.073,87 Kč (107.031 tisíc Kč) a na straně výdajů 114,346.073,87 Kč (114.346 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 128,552.073,87 Kč 

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

prostředků) činí výdaje 128,552.073,87 Kč (128.552 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2022 schodkový. 

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

finančních prostředků. 

 

8) ZUŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2021  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• překročení závazného ukazatele položka 5153 (plyn) a přesun finančních prostředků uspořených v jiných kapitolách 

• účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k 31.12.2021;  

• rozdělení dosaženého hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2021 ve výši + 134.891,51 Kč takto:  

- do rezervního fondu 134.891,51 Kč,  

- do fondu odměn                   0,00 Kč.  
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9) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2022  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přijetí částečné účelové neinvestiční dotace ve výši 313.800,- Kč od Středočeského kraje na zajištění poskytování sociální 

služby v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo S-

0597/SOC/2022 a přílohy č. 1 – úprava v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby – pečovatelská služba.  

 
10) Výběrové řízení  -matrika 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• vypsání výběrového na obsazení pracovní pozice matrikář/matrikářka Městského úřadu Řevnice. 

• složení komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Alice Bečková, Petra Karešová náhradník: Věra 

Jaskevičová 

 

11) Schválení uzavření smlouvy o dílo „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 

174“ 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“ s firmou 

MIRONSTAV s.r.o., Nákupní 389/1, Praha 10, IČ: 24696668,  

 

12) Uzavření smluv na poskytování služeb elektronických komunikací v bytovém domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smluv na poskytování služeb elektronických komunikací v bytovém domě č.p. 27 v Řevnicích. Jedná se o datové 

připojení pro byty č. 2 a 4.  Smlouvy se uzavírají s firmou DATA CONNECT s.r.o. se sídlem Školní 121, 167 29 Zadní 

Třebaň, IČ: 27912841 na dobu neurčitou. Pro jednu bytovou jednotku je cena poskytovaných služeb 345,- Kč včetně 

DPH za jeden měsíc. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 10.000,- Kč na měsíční poskytování služeb elektronických komunikací v bytovém 

domě č.p. 27 do rozpočtového opatření č. 2/2022 


