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Výpis usnesení přijatých na 1. jednání rady města Řevnice ze dne 31.10.2022 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 

 

2) Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2022 evidenční číslo 

S-0597/SOC/2022/4 včetně přílohy č. 1 - návrh  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 243.300,- Kč a uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 

poskytování sociální služby na rok 2022 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0597/SOC/2022/4 včetně přílohy č. 1, 

jehož předmětem je navýšení dotace o 243.300,- Kč, na maximální výši poskytnuté dotace 1.820.500,- Kč 

     od Středočeského kraje.  

 

3) Kontrola hospodaření MŠ, ZŠ a ZUŠ Řevnice – cenová nabídka 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• cenovou nabídku a uzavření smlouvy s auditorskou společností INTEREXPERT neziskový sektor s.r.o., Mikulandská 

2/123, 110 00 Praha 1, IČ: 24764329, neplátce DPH na kontrolu hospodaření Mateřské školy Řevnice ve výši 30.000,- Kč, 

Základní školy Řevnice ve výši 40.000,- Kč a Základní umělecké školy Řevnice ve výši 25.000,- Kč za období od 1.1.2021 

do 30.6.2022. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částky 25.000,- Kč na kontrolu hospodaření Základní umělecké školy Řevnice a 40.000,- 

Kč na kontrolu hospodaření Základní školy Řevnice do rozpočtového opatření č. 4/2022. 

 

4) Smlouva o výpůjčce – Dřevák – ZUŠ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření  smlouvy o výpůjčce mezi městem Řevnice a Základní uměleckou školou, Mníšecká 29, Řevnice, IČ  75034271  

jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka na dobu neurčitou od 15.11.2022 a to budovy bez čp/ev, která je součástí 

pozemku parc.č.  3188 (tzv. Dřevák), pozemku parc.č. 3188 a části pozemku parc.č. 2689/2 (okolí Dřeváku) o ploše cca 

380 m2, vše v k.ú. Řevnice, za účelem vykonávání činností ZUŠ Řevnice podle zřizovací listiny a dále pro pořádání výstav, 

koncertů, kulturních, vzdělávacích a společenský akcí. ZUŠ bude povinna o předmět výpůjčky řádně pečovat a na své 

náklady zajišťovat udržovací práce, úklid a opravy, hradit veškeré provozní náklady s výjimkou nákladů na internet 

(veřejná wifi), zabezpečení a pojištění. Vypůjčitel umožní městu Řevnice pořádání městem organizovaných akcí. Smlouva 

o výpůjčce nahrazuje nájemní smlouvu ze dne 11.10.2013. 

 

5) Připojení budoucího fotovoltaického zdroje na bývalé skládce k distribuční síti 

Rada města bere na vědomí informace o jednání s ČEZ Distribuce a.s. o připojení FVE zdroje (Na Bořích-skládka) do sítě 

– podmínky na připojení FVE s maximálním rezervovaným výkonem 3.500kW v distribuční transformační stanici 22/04 kV 

PZ_3958, Řevnice-Fara, připojovací poplatek 840 tis. Kč (polovina splatná do 74 dnů ode dne podpisu smlouvy a druhá 

polovina po připojení výrobny). 

Usnesení: 

Rada města ukládá  

• starostovi města zajistit předložení smlouvy za podmínek navržených ČEZ Distribuce a.s. 


