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Výpis usnesení přijatých na 170. jednání rady města Řevnice ze dne 21.9.2022 

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

 

 

3) Dohoda o změně č. 6 nájemní smlouvy - č.p. 3  - Modrý domeček, s.r.o.   
Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody o změně č. 6 nájemní smlouvy ze dne 22.11.2005 na pronájem objektu č.p. 3 na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad, ve znění dodatků, jejímž předmětem bude aktualizace vymezení předmětu nájmu v souvislosti s přeparcelací 

dotčených pozemků ve vlastnictví města a změny právní úpravy, kdy se budova č.p. 3 stala právně součástí pozemku 

parc. č. 217 a dále aktualizace ustanovení nájemní smlouvy týkající se vymezení předmětu činnosti nájemce – společnosti 

Modrý domeček, s.r.o.  

 

4) Dodatek č. 3 – k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a 2 Q spol. s r. o. na pronájem pozemků parc. 

č. 192 a parc. č. 2689/24 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a 2 Q spol. s r. o. dne 8.2.2018 na pronájem pozemku 

parc. č. 192 a části pozemku parc. č. 2689/24, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o pozemek parc.č. 192, který 

je od 18.8.2022 ve vlastnictví společnosti 2 Q spol. s r. o. 

 

5) Informace o ředitelském volnu - ZŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí informaci ZŠ Řevnice o udělení ředitelského volna ve dnech 24. -25.10.2022 

 

6) Záměr podání žádosti o dotaci D2D systém 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr podání žádosti o dotaci na pořízení 3900 ks odpadových nádob pro město Řevnice na svoz separovaného odpadu 

(plast, papír, BIO) systémem Door-to-door, tedy od dveří občanů. Žadatelem bude Dobrovolný svazek obcí Poberounské 

odpady (jehož je město Řevnice členem) pro více obcí z programu MŽP OPŽP 4. výzva udržitelné nakládání s odpady, 

specifický cíl 1.5 – podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Výše dotace je 85 % a 

spoluúčast obcí 15% (předpokládanou výši spoluúčasti pro město Řevnice 666.000,- Kč je nutné zapracovat do rozpočtu 

pro rok 2023). 

 

7) Výměna serveru městského úřadu  

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

• nabídku a uzavření kupní smlouvy s dodavatelem METRONOMY CZ s.r.o., Herrmannova  120, Řevnice IČ  27120422 

za cenu 352.967,38 Kč bez DPH (427.090,53 Kč vč. DPH) na pořízení nového serveru městského úřadu v rozsahu vlastní 

server, paměti 6 ks, software + licence, SSD disky 6 ks, záložní disk, záložní zdroj. 

• nabídku a uzavření smlouvy s dodavatelem METRONOMY CZ s.r.o., Herrmannova  120, Řevnice IČ  27120422 na 

montáž serveru za cenu 48.000,- Kč bez DPH, resp. 58.080,- Kč vč. DPH. 

 

8) Úsporný režim veřejného osvětlení 

Usnesení 

Rada města ukládá  

• technickým službám (z důvodů vysokých cen el. energie) realizaci úsporného režimu městského osvětlení s tím, že  musí 

být osvětleny hlavní krajské komunikace a cesty k vlakovému nádraží a okolí včetně ulice Nádražní (nádraží a Policie 

ČR), Čs. Armády (HZS) a ulice Školní a okolí (Trans Hospital).  

Rada města ukládá:  

• vedoucímu technických služeb zajistit informační kampaň a vyhodnocení opatření  po 3 měsících účinnosti. 

 

9) Stavbyvedoucí rekonstrukce sociálního zařízení Lesní divadlo 

Usnesení : 

Rada města schvaluje  : 

• nabídku a uzavření smlouvy o dílo s Martinem Rovenským, IČ 73441911, Bratří Nejedlých 244/9, 266 01 Beroun na 

odborné vedení stavby „Rekonstrukce sociálního vybavení v Lesním divadle“ za cenu 580,- Kč za hodinu práce a 8,- Kč 

za km dopravy v období  11/2022 – 05/2023. 

• schvaluje záměr rekonstrukce sociálního vybavení v Lesním divadle v období 11/2022– 5/2023, které provedou technické 

služby za pomoci subdodavatelů   

Rada města ukládá: 
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• ekonomickému odboru zapracovat výdaj pro rok 2022 v předpokládané výši 25.000,- Kč na odborné vedení stavby a na 

část rekonstrukce sociálního vybavení Lesního divadla do nejbližšího rozpočtového opatření a dále zapracovat do návrhu 

rozpočtu na rok 2023 náklady na rekonstrukci sociálního vybavení v Lesním divadle. 

 

10) Vnitřní směrnice č. 2/2022- zajištění hospodaření města Řevnice dle zákona o účetnictví 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vnitřní předpis č.2/2022 k zajištění finančního hospodaření města Řevnice s účinností od 1.10.2022. 

 

 

11) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – byt č. 2 v č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody s paní P. K. o ukončení nájemní smlouvy k  bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 27 a to ke dni 31.10.2022. 

 

12) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem místnosti v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.4.2016 mezi městem Řevnice a paní A. Martincovou,  IČ: 

02627167, Selecká 661, 252 30 Řevnice na pronájem místnosti č. 124 v přízemí budovy č. p. 928 ve Školní ulici, jehož 

předmětem je snížení nájemného na 3.000,-Kč/měsíc s účinností od 1. října 2022. 

 

13) Příkazní smlouva na administraci výběrového řízení - „Kulturní a vzdělávací komunitní centrum 

Sklad_13, OPENBOOK, malá čítárna a hygienické zázemí pro čítárnu a knihovnu“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření příkazní smlouvy s paní Miloslavou Vlkovou, Masečín č.ev. 390, 252 07 Štěchovice, IČ:76601374 na administraci 

výběrového řízení na dodavatele a zhotovitele stavby s názvem „Kulturní a vzdělávací komunitní centrum Sklad_13, 

OPENBOOK, malá čítárna a hygienické zázemí pro čítárnu a knihovnu“ na základě aktuální výzvy MAS Karlštejnsko, 

Fische 5, program obnovy venkova za částku 10.000,- Kč 
Rada města ukládá: 
• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 10.000,- Kč na administraci výběrového řízení do RO č.4/2022 

 

14) Příkazní smlouva na poradenství v oblasti dotací – Miloslava Vlková 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření příkazní smlouvy s paní Miloslavou Vlkovou,  Masečín č.ev. 390, 252 07 Štěchovice, IČ:76601374 na poradenství 

související s administrací a procesy v oblasti dotací a grantů za částku 450,- Kč/hodina. Není plátce DPH. 

 

15) Zápočet pohledávky z projektu Revitalizace ZŠ Řevnice – Builder Constructions s.r.o.,  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• započtení pohledávky u firmy Builder Construction s.r.o ve výši 411 393,- Kč proti  složené kauci ve výši 353 834,77 Kč 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru provést zápočet pohledávky u firmy Builder Construction s.r.o ve výši 411 393,- Kč proti  složené 

kauci ve výši 353 834,77 Kč, vzniklý rozdíl ve výši 57 558,23 Kč prozatím evidovat jako pohledávku pro případ, že by 

společnost Builder Constructions s.r.o. spadla do konkurzu,  pak se o tuto pohledávku přihlásit. 

 

16) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků č. 3/2022 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• Směrnici k inventarizaci majetku a závazků č. 3/2022 s účinností od 1.10.2022. Zároveň ruší předchozí Vnitřní předpis 

č. 3/2014 ze dne 24.11.2014. 

 

17) Nákup vybavení do nových prostor SDH 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• poskytnutí příspěvku ve výši 30 000,- Kč sboru dobrovolných hasičů, na nákup vybavení do nových prostor 

Rada města ukládá ekonomickému odboru: 

• zařadit poskytnutí příspěvku na nákup vybavení do nových prostor SDH ve výši 30 000,- do RO č. 4/2022. 
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18) Výběrové řízení Přívětivě komunikující město Řevnice – zadávací dokumentace 

Usnesení 

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentaci výběrového řízení na pořízení elektronické úřední desky v rámci projektu „Přívětivě komunikující 

město Řevnice“, zpracovanou advokátní kanceláří Mgr. Milana Schagerera  

 

19) Operační plán zimní údržby 2022/2023 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• operační plán zimní údržby na období 1. 11. 2022 – 31. 3. 2023. 

 

20) Smlouva o předprodeji časových razítek – Triada  

Usnesení 

Rada města schvaluje:  

• uzavření Smlouvy o předprodeji časových razítek v rámci Munis ERMS lic.č.90502 se společností Triada, spol. s r.o., U 

Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, IČ:43871020, DIČ:CZ43871020. Předmětem smlouvy je oprávnění odběru časových 

razítek od I.CS dle potřeby uživatelů prostřednictvím funkcí Elektronické spisové služby Munis ERMS. Cena za odebraná 

razítka činí 2,38 Kč bez DPH za 1ks. 

 

21) Navýšení odměny členů okrskové volební komise a obálkování hlasovacích lístků 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přesun finančních prostředků 20.000,- Kč v rámci §6171 rozpočtu z důvodu navýšení odměny za výkon člena okrskové 

volební komise (o 1000,- Kč/člen) a navýšení odměny za vkládání hlasovacích lístků do obálek (o 1,- Kč/obálku) pro volby 

do Zastupitelstva města Řevnice a dvoukolové volby do 1/3 Senátu. 

 

22) Zábor veřejného prostranství - Artistická skupina Mistral  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zábor veřejného prostranství cca 22 x 22 m panu Tomáši Havlovi, IČO: 74524054, Puškinova 51,  463 12 ve dnech        7. 

– 9.10.2022 na travnatém pozemku v ulici Karlštejnská, parc. č. 2734/1 (staré hřiště) za účelem umístění cirkusového 

stanu a zázemí pro vystoupení Artistické skupiny Mistral za celkovou částku 1000,- Kč a souhlasí s umístěním 20 ks 

reklamních tabulí velikosti A1. 

 

23) SOVB-IV-12-6028591-ČEZ Distribuce-ul. V Luhu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• 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 délce trasy cca 6 metrů) v pozemku parc.č. 3448/12 

v  k. ú. Řevnice (ul. V Luhu) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2538-25670/2022 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. 

za jednorázovou úplatu ve výši 2.700,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

6028591/1. 

 
24) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování péče o dítě v dětské skupině DS - NÁVRH 

Rada města schvaluje:  

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování péče o dítě v dětské skupině DS Řevnice mezi městem Řevnice a 

zákonnými zástupci dětí navštěvujících dětskou skupinu DS Řevnice zřízenou městem Řevnice počínaje 21.9.2022.  


