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Výpis usnesení přijatých na 160. jednání rady města Řevnice ze dne 1.7.2022 

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

 

 

3) Pronájem části pozemku parc.č. 3659/24 - POBERO Poberounské odpady s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3659/24 o výměře max. 200 m2 (komunikace v areálu 

uzavřené skládky TKO) společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o., IČ: 14040654, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za účelem jeho využití pro parkování techniky na dobu neurčitou od 1.7.2022 za nájemné 10.000, - Kč/měsíc + 

DPH. Součástí pronájmu je využívání mostové areálové váhy. 

        

4) Protokol o kontrole č. 378/22/229 OSSZ 

 

Rada města bere na vědomí výsledek kontroly provedené zaměstnanci OSSZ za období 2017 – 2022. 

 

 

5) Protokol o kontrole VZP  

 

Rada města bere na vědomí výsledek kontroly provedené zaměstnanci VZP za období 2020 – 2021. 

 

 

6) Žádost o výjimku parkování na veřejném prostranství ul. Žižkova 242 

Usnesení: 

Rada města:   

• souhlasí se zřízením parkovacího místa na veřejném prostranství u domu č.p. 242 v Žižkově ulici. 

 

7) Cenová nabídka akce „Vodovodní řad tlaková kanalizace – propojení ul. Rovinská a Palackého náměstí 

– ZSPD“ 

Rada města schvaluje: 

• cenová nabídku od firmy HYDROPRO Engineering s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ 066 59 

594 na zpracování projektové dokumentace plánované výstavby vodovodního řadu a kanalizační stoky z ulice Rovinská 

na Palackého náměstí. V návaznosti na předchozí stupeň projektové přípravy bude zpracována projektová dokumentace 

v rozsahu dokumentace změny stavby před dokončením. za celkovou částku 140.670,00 Kč bez DPH (170.210,70 Kč 

včetně DPH) a následné uzavření smlouvy o dílo. 

 

8) Cenová nabídka na rozvody metalické datové sítě Pečovatelský dům, Školní 928, Řevnice 

Rada města schvaluje: 

• cenová nabídku od firmy Ing. René Feglar, Květoslava Mašity 465, 252 31 Všenory, IČ 43167471, na provedení rozvodů 

metalické datové sítě pro bytový dům s Pečovatelskou službou, Školní 928, Řevnice za nabídkovou cenu 73.454,10 Kč bez 

DPH (88.584,95 Kč včetně DPH). 

 

9) Smlouva objemný odpad, dřevo POBERO 

Rada města schvaluje: 

• Uzavření Smlouvy o nakládání a odvozu objemného odpadu a dřeva z areálu sběrného dvora předloženou společností 

POBERO, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ:10440654, s nabídkou objemný odpad katalogové číslo 200307 za 

cenu 1300,- Kč/t  bez DPH, dřevo katalogové číslo 200138D za cenu 200Kč/t bez DPH. Vývoz jednoho velkoobjemového 

kontejneru za cenu 5000,- Kč bez DPH. K cenám za tunu bude připočítán rekultivační poplatek dle aktuálního sazebníku.  

 

10) Informace o členských schůzích Dolnoberounské vodárenské družstvo 

 

Rada města bere informaci o průběhu členských schůzích Dolnoberounského vodárenského družstva na vědomí.  

 

11) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2021 a výroční zpráva  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. účetní závěrku za rok 2021 společnosti 

EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ:47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice a doporučuje ji k projednání v 

zastupitelstvu města.  
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• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. způsob vypořádání hospodářského výsledku 

za rok 2021  

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, 

spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za rok 2021. 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. a na základě smlouvy ze dne 18.4.2014, v 

plné výši variabilní částku odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 

1077, 252 30 Řevnice, Ing. Davida Kodyma. 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. a na základě pravidel uplatněných na prodej 

majetku Dolnoberounskému vodárenskému družstvu, odprodej mobilního telefonu Xiaomi Redmi Note 10 za částku 

4.900,- Kč bez DPH. 

Rada města ukládá: 

• starostovi zařadit informaci o výsledku hospodaření společnosti EKOS za rok 2021 na program nejbližšího zasedání 

zastupitelstva města.  

 

12)Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 25 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 20.7.2022 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) Prohlášení o ručení  úvěru pro POBERO Poberounské odpady s.r.o. 

5) Revokace usnesení a záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 

6) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Tetín 

7) Diskuze  

8) Různé 

9) Závěr 

 

13) Žádost o souhlas s využitím finančních prostředků -ZŠ Řevnice -výmalba budov  

Usnesení:  

Rada města souhlasí:  

• s využitím finančních prostředků ve výši 155.640,- Kč vč. DPH z výnosu provozu školní družiny při ZŠ Řevnice na 

výmalbu budov v ulici Revoluční a Školní. 

 

14) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Tetín 

Usnesení: 

Rada města doporučuje : 

• zastupitelstvu města Řevnice ke schvalení uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti obecní policie mezi 

městem Řevnice a obcí Tetín, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie Řevnice podle zákona 

o obecní policii na území obce Tetín v rozsahu 4 hodiny týdně (tj. 208 hodin/rok) za úhradu 470,- Kč/1 hodina/1 strážník, 

tj.  97.760, - Kč za kalendářní rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se 4měsíční výpovědní lhůtou. 

 

15) Výběrové řízení Přívětivě komunikující město Řevnice – Mgr.Schagerer 

Usnesení 

Rada města schvaluje :  

• uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Milan Schagerer, advokátní kancelář, IČ 02162717, Plzeňská 

276/298, 150 00 Praha 5 na zastupování města při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci výběrového řízení 

na dodavatele plnění v rámci projektu Přívětivě komunikující město Řevnice za cenu 35.000,- Kč bez DPH a  na další 

právní služby případně vyžádané městem v souvislosti a nebo po výběrovém řízení za cenu 2.500,- Kč bez DPH za 

hodinu.  

 


