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Výpis usnesení přijatých na 157. jednání rady města Řevnice ze dne 8.6.2022 

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

 

3) SOSB-VB-IE-12-6010604/VB/021-ČEZ Distribuce  

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 399 délkových metrů) 

v pozemcích parc.č. 1240, parc. č. 1319, parc. č. 1318, parc. č. 1264 a parc. č. 1271/1  v  k. ú. Řevnice (ul. Nezabudická, 

Baarova, Lesní) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 79.450,- 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. IE-12-6010604/VB/021 

Řevnice-V-PZ_3464 NS - obnova NN. 

 

4) Protokol o finanční kontrole – odměna strážníkům městské policie 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

• Protokol o finanční kontrole, která byla provedena ve dnech 19. dubna až 26. května 2022, Ministerstvem vnitra České 

republiky, odborem bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34   Praha 7, s kontrolním zjištění: Bez zjištění pochybení 

 

5) Smlouva o rozvoji území Říční ulice – Bc. R. Odehnalová  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území a spolupráci s Bc. R. Odehnalovou, bytem Praha 4 jejíž předmětem je úprava 

podmínek výstavby rodinného domu s jednou bytovou jednotkou (předpokládaná zastavěná plocha stavbou je 95,3 m2) 

na vlastních pozemcích v ulici Říční podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených zastupitelstvem 

města dne 7.9.2020. Paní Bc. Romana Odehnalová uhradí městu investiční příspěvek podle zásad ve výši 25.000, - Kč. 

 

6) Vnitřní předpis č.1/2022, kterým se upravují pravidla pro používání zbraní a střeliva u Městské policie 

Řevnice. 

Usnesení: 

Rada města vydává: 

• Vnitřní předpis č. 1/2022, kterým se upravují pravidla pro používání zbraní a střeliva u Městské policie Řevnice.  Tento 

vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem jeho schválení.  

 

 

7) „Sklad 13“  - „dřevák“ – hygienické zázemí – zrušení usnesení 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zrušení usnesení č. 5) z jednání rady města č. 154, ze dne 18.5.2022, o výběru zhotovitele hygienického zázemí pro 

Sklad_13 u nádraží, z důvodu informace o připravované dotační výzvě MAS Karlštejnsko a možnosti podání žádosti o 

dotaci na všechny doplňkové stavby najednou. 

 

8) Rozpočtové opatření č. 2/2022 –návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2022, který upravuje schválený rozpočet na rok 

2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 9,992.050,90 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet 

města na rok 2022 na straně příjmů 105,224.578,- Kč (105.225 tisíc Kč) a na straně výdajů 124,338.124,77 Kč (124.338 

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 138,544.124,77 Kč 

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

prostředků) činí výdaje 138,544.124,77 Kč (138.544 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 2/2022 schodkový. 

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

dlouhodobých finančních prostředků.  
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9) Cyklistický závod Trans Brdy Maratón 2022 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uspořádání cyklistického závodu Trans Brdy Maratón 2022, jehož organizátorem je spolek TRANSBRDY, z.s., se 

sídlem Lety, Na Návsi 15, 252 29 Dobřichovice, IČ: 22673466, dne 16.7. 2022 za podmínky, že po akci bude proveden 

řádný úklid.  

 

10) Smlouva o spolupráci Žižkova – ubytování ukrajinských uprchlíků 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o spolupráci s K. B., bytem Praha 8 a SJM L. B. a ing. M. B., oba bytem Řevnice vlastníky domu čp. 

239 (rodinným dům), pozemku parc.č. 2442, 2443, 2444 , vše v k.ú. Řevnice (dále jen Nemovitosti) za účelem ubytování 

ukrajinských uprchlíků v Nemovitosti. Město Řevnice na svůj náklad zajistí vyklizení a drobné stavební úpravy (opravy 

omítek, vymalování, drobné elektropráce a instalatérské práce) a vybavení pro ubytování ukrajinských uprchlíků. 

Vlastníci Nemovitosti poskytnou prostory pro ubytování ukrajinských uprchlíků bez finančních nároků vůči městu 

Řevnice či ubytovaným uprchlíkům. Město Řevnice hradí veškeré provozní náklady (elektřina, odvoz odpadních vod, 

odvoz odpadu). Město Řevnice si zajistí kompenzaci nákladů spojených s ubytováním ukrajinských uprchlíků 

prostřednictvím dotací. 

 

11) Vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUR pro akci Optimalizace trati odb. Berounka – 

Karlštejn 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

• vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUR pro akci „Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn 

(včetně)“ doplněné o stanovisko k převzetí do vlastnictví SO 07-42-51 – odvodnění podjezdu v ulici Pražská. 

 

12) Dohoda o spolupráci – Portus Praha z.ú.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření dohody o spolupráci se zapsaným spolkem Portus Praha, na jejímž základě bude nastavena distribuce finančních 

prostředků opatrovance spravovaných městem Řevnice jako opatrovníkem tak, aby byla při zajištění kontroly zachována 

pro opatrovance alespoň částečná možnost samostatného hospodaření.  

          


