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Výpis usnesení přijatých na 156. jednání rady města Řevnice ze dne 1.6.2022 

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

 

 

3) Prodej pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

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

- parc.č. 3725/19 o výměře 36 m2, který vznikne na základě geometrického plánu č. 2511-84/2021 a 

- parc.č. 2123/21 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/3 na základě geometrického plánu č. 

2511-84/2021 a  

- parc.č. 2123/22 o výměře 3 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/4 na základě geometrického plánu č. 

2511-84/2021 

manželům K. a M. Čepelovým za celkovou kupní cenu 48.000,- Kč (tj. 1.000,- Kč/m2) splatnou před podpisem kupní 

smlouvy.  

 

4) Ceník pečovatelské služby od 1.9.2022 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nový ceník Pečovatelské služby Řevnice s účinností od 1.9.2022. 

 

5) Pronájem Lesního divadla spolku Porta - Národní finále spolku Porta 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla spolku Porta, IČ: 00541036, se sídlem Lannova tř. 92/53, České Budějovice ve dnech 1. 

– 3.7.2022 za nájemné ve výši 30.000,- Kč (10.000,- Kč/den) za účelem konání Národního finále festivalu Porta a uzavření 

nájemní smlouvy. 

 

6) Pronájem Lesního divadla - Centrum MANA, z.s. – představení MASH 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla zapsanému spolku Centrum MANA, IČ: 228 398 10, se sídlem Moskevská 967/34, 101 

00 Praha 10 dne 22.6.2022 za nájemné ve výši 10.000,- Kč + DPH za účelem uvedení představení MASH Vršovickým 

divadlem MANA a uzavření nájemní smlouvy. 

 

7) Prodej pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 

Usnesení:  

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 192 v k.ú. Řevnice o výměře 77 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 

společnosti 2 Q spol. s r.o. za kupní cenu určenou na základě odhadu tržní hodnoty dle znaleckého posudku č. 354/3/2022 

ze dne 11.5.2022 ve výši 305.459,- Kč (společnost 2 Q má jako vlastník stavby č.p. 1087 zákonné předkupní právo k 

pozemku parc.č. 192). 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvo města schválit záměr prodeje těchto pozemků v k.ú. Řevnice:  

- 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. 

v elektronické aukci zajištěné společností FinYes s.r.o., IČ: 04191684, se sídlem Dvorská 4954/7, 466 01  Jablonec nad 

Nisou za vyvolávací cenu 2.950.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 500.000,- Kč. 

 

8) Závěrečný účet roku 2021 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2021 bez výhrad společně se Zprávou  o 

výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2021 vypracovanou Odborem interního auditu a kontroly 

Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí zápisu. 

 

9) Smlouva o rozvoji území Tenisová hala – Sportclub Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území a spolupráci se spolkem Sportclub Řevnice, z.s. (spolek), IČ 26562828, Růžová 1256, 

Řevnice jejíž předmětem je úprava podmínek výstavby tenisové haly na pozemcích spolku podle Zásad pro výstavbu na 
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území města Řevnice  schválených zastupitelstvem města dne 7.9.2020 a podle které spolek uhradí městu  investiční 

příspěvek podle zásad ve výši 514.500,- Kč a investiční příspěvek na rekonstrukci části Karlštejnské ulice (50 % nákladů) 

ve výši 298.749,- Kč. 

 

10) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2022 evidenční číslo 

S-0597/SOC/2022/2 - návrh 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 470.700,- Kč a uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 

poskytování sociální služby na rok 2022 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0597/SOC/2022/2, jehož předmětem je 

navýšení dotace o 470.700,- Kč, na maximální výši poskytnuté dotace 941.400,- Kč od Středočeského kraje. 

 

11) ZŠ – Žádost o uvolnění finančních prostředků 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 87.210,- Kč za účelem nákupu žákovských lavic a 

židlí do učeben od MULTIPu Moravia s.r.o., IČ: 16627971, Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín (nabídková cena je 

totožná s výší čerpání z fondu). 

 

12) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – byt č. 101 v č.p. 928  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody s paní D. Bergmannovou o ukončení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na užívání bytu č. 101 

v bytovém domě č.p. 928 a to ke dni 30.6.2022. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na užívání bytu č. 210 v bytovém domě č.p. 928 s paní D. 

Bergmannovou, nar. 17.2.1937 a to od 1.7.2022 na dobu neurčitou za nájemné 75,- Kč/m2/měsíc. 

 

 

13) Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Komorní filharmonie Pardubice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447, jejímž předmětem 

je vystoupení Komorní filharmonie Pardubice v Lesním divadle Řevnicích dne 3. září 2022 v 19 hod. za celkovou odměnu 

ve výši 140.000,- Kč. 

 

14) Cenová nabídka na výměnu dveří a instalaci bezpečnostních mříží občerstvení v Lesním divadle  

Rada města schvaluje: 

• cenová nabídku od firmy Karolina Anýžová, Římská 631, 272 04 Kladno 4, IČ:  60600667 na výměnu dveří a instalaci 

bezpečnostních mříží občerstvení v Lesním divadle za částku 38.900,- Kč bez DPH (47.069,- Kč včetně DPH). 

 

15) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 24 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 13.6.2022 v budově Zámečku, Mníšecká 

29, Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 

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

9) Dodatek č. 1 Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla 

10) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční 

činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 

11) Poskytnutí příspěvku na provoz skladu humanitární pomoci v Dobřichovicích 

12) Přijetí dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na adaptační dětskou skupinu 
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13) Přijetí dotace z IROP na pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice 

14) Diskuze  

15) Ručení obcí pro úvěr Pobero s.r.o. na techniku 

16) Prodej pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 

17) Prodej pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 

18) Účetní závěrka za rok 2021 

19) Závěrečný účet za rok 2021 - návrh 

20) Rozpočtové opatření č. 2/2022 – návrh 

21) Smlouva o rozvoji území – ul. V Luhu 

22) Smlouva o rozvoji území – ul. Čajkovského  

23) Koupě pozemků parc.č. 3054/1 a parc.č. 2902/13,14,15  

24) Různé 

25) Závěr 

 

17) Architektonická soutěž na přístavbu ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku CCEA MOBA, Centre for Central European Architecture, z.s., IČ: 26546370, U Půjčovny 953/4, Praha 1 za 

celkovou cenu 500.000,- Kč na zajištění organizace architektonické soutěže včetně zpracování studie proveditelnosti na 

vypracování projektu výstavby školního pavilonu (na místě současné školní jídelny). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo ke schválené nabídce CCEA MOBA, Centre for Central 

European Architecture, z.s., IČ 26546370, U Půjčovny 953/4, Praha 1. 

 
18) Management projektu FVE v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření příkazní smlouvy s ing. Janem Bartoněm, IČ 72231955, K Voškovu 285, 267 29 Zadní Třebaň na manažerské 

řízení první fáze projektu FVE Řevnice spočívající v ověření kapacity na rozvodnách a zajištění připojitelnosti (zajištění 

PD a SP) za cenu 1.100,- Kč za hodinu bez DPH.   

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření výdej na manažerské řízení a vypracování PD 

připojitelnosti FVE vč. stavebního povolení ve výši 116.000,- Kč. 

 

19) MAP strategický rámec investic 2021-2027 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• aktualizaci Místního akčního plánu pro vzdělávání na období 2021-2027 


