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Výpis usnesení přijatých na 151. jednání rady města Řevnice ze dne 13.4.2022 

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

 

 

 

3) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2022 – 2026 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města stanovit dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů Zastupitelstva města 

Řevnice pro volební období 2022–2026 na 15. 

 

4) Audit společnosti EKOS– cenová nabídka AUDIT ONE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

• v působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. nabídku společnosti AUDIT ONE s.r.o., Pobřežní 

620/3, 186 00 Praha 8, IČ 09938419 na provedení auditu účetní uzávěrky za rok 2021 společnosti EKOS Řevnice, spol. 

s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ 47551828, za cenu 44.000,.- Kč bez DPH (53.240,- Kč vč. DPH). 

 

5) Spolupráce na pohárovém závodu Svazu vodáků ČR 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

• spolupráci města Řevnice se Svazem vodáků ČR Neptun klub Řevnice, pobočný spolek SVoČR, Karlštejnská 13, Řevnice, 

IČ 63837951 při pořádání závodu pramic P5 v rámci pohárového šampionátu SVoČR ve  dnech 14.a15.5.2022. 

Spolupráce bude poskytnuta v rozsahu úprava (posekání) a výpůjčce pozemku parc.č. 2734/1 k.ú. Řevnice pro stanový 

tábor, které má město Řevnice v pronájmu.   A  zajištění 3ks mobilního WC, 1 ks pisoáru a 1ks mobilního kontejneru 

pro mytí rukou v době od 13.5. do 15.5. 2022. 

 

6) Smlouvy na telekomunikační služby – internet ubytovna Eurovia 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy s firmou DATA CONNECT s.r.o., Školní 121, Zadní Třebaň, IČ: 27912841 na zajištění internetového 

připojení ubytovny v areálu Eurovie, za měsíční poplatek ve výši 470,- Kč tj. 5 640,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny včetně 

DPH 

Rada města ukládá:  

• zařadit částku ve výši 5 640,- Kč do RO č.2/2022, (§ 3636, pol. 5162 ) 

 

 

7) Provozní řád sportoviště ZŠ  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• provozní řád venkovního školního sportoviště v areálu Školní 600, Řevnice týkající se provozování sportoviště jak ze 

strany školy pro školní výuku a také ze strany sportovních oddílů a organizovaných skupin mimo školní výuku. 

 

 

8) Omezení sobotního provozu pracoviště České pošty v Řevnicích – informace  

Rada města bere na vědomí: 

• informace od České pošty, s.p., Hábova 1516/3, Praha 5 o dočasném ukončení sobotní provozní doby České pošty na 

pobočce v Řevnicích. 

 

9) Dotace na rok 2022 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přidělení dotací na činnost na rok 2022 subjektům ve výši dle přiložené tabulky (dotace nižší než 50 tisíc Kč) a uzavření 

veřejnoprávních smluv o dotaci na činnost s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 

19.2.2016.  

Rada města doporučuje: 
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• zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost ve výši 70.431,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČ: 

16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a přidělení dotace na činnost ve výši 87.680,- Kč zapsanému spolku 

Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci 

s těmito subjekty. 

 

10) Dotace na rok 2022 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2022 subjektům dle tabulky, která je přílohou 

usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce s příjemci dotací dle 

vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.  

 

11) Pronájem Lesního divadla – 21.5.2022 - festival Dayspeed Day 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

• pronájem Lesního divadla dne 21.5.2022 zapsanému spolku Dayspeed Music z.s., IČ: 07367945, sídlem Ondříčkova 

1213/7, Žižkov, 130 00 Praha 3 za účelem konání hudebního festivalu Dayspeed Day. 

 

12) Příspěvek ubytovatelům ukrajinských uprchlíků 

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

• na základě projednání ve finančním výboru poskytnutí jednorázové podpory ve výši 1.000,- Kč za každou nově vzniklou 

a obsazenou ubytovací kapacitu (lůžko). Podmínkou poskytnutí podpory bude vyplnění formuláře, na základě kterého 

ubytovatel sdělí identifikaci žadatele o příspěvek, identifikaci ubytované osoby/osob, adresu ubytování, kontakt pro 

případné ověření, číslo účtu pro převod podpory a celková délka ubytování delší než 16 dní.  

 


