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Výpis usnesení přijatých na 10. jednání rady města Řevnice ze dne 16.1.2023 

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

 
 

1) Program jednání rady města č. 10 

2) Kontrola usnesení z jednání rady města č. 9 

3) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2023 

4) Dodatek č 3 ke smlouvě ke Smlouvě o spolupráci při provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu – Dimatex  

5) Výkon dozorové, organizační a evidenční činnosti při samovýrobě palivového dřeva 

6) Připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

7) Rekonstrukce hygienického zázemí Lesního divadla – zhotovení základové konstrukce 

8) Rekonstrukce hygienického zázemí Lesního divadla – nákup zdícího materiálu 

9) Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu – jmenování komise pro výběrové řízení  

10) Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 3659/2 - sběrný dvůr - odběr pneumatik - GREEN Logistics CZ s.r.o. 

11) Jmenování členů Komise pro životní prostředí 

12) Informace k přezkumnému řízení části Územního plánu Řevnice 

13) Zřízení Letopisecké komise pro období 2022 - 2026 

 

 

 

1) Program jednání rady města č. 10 

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 10 

 

2) Kontrola usnesení z jednání rady města č. 9 

 

3) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2023 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2023 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Rada města ustanovuje: 

• komisi pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města v roce 2023 v tomto složení: Ing. Kateřina Šupáčková (radní), 

Mgr. Veronika Stará (vedoucí kulturního střediska), Ing. Alice Bečková (za městský úřad), MgA. Marie Reslová (za 

kulturní komisi), Pavla Švédová (nezávislý člen). 

Rada města ukládá: 

• správnímu odboru zveřejnit tato pravidla a výzvy k podávání žádostí na úřední desce, resp. webových stránkách města 

nejpozději 23.1.2023. 

 

4) Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu – 

Dimatex  

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu, uzavřené se 

společností Dimatex s.r.o., sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245, DIČ:CZ43224245. Předmětem 

dodatku je zvýšení příspěvku městu za svoz textilu na rok 2023. 

 

5) Výkon dozorové, organizační a evidenční činnosti při samovýrobě palivového dřeva 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření příkazní smlouvy na výkon dozorové, organizační a evidenční činnosti při samovýrobě palivového dřeva v 

Řevnicích mezi městem Řevnice a firmou Ondřej Lánský, 5. května 925, 252 30 Řevnice, IČ: 88286355. Cena za 

prováděné činnosti bude odvozena dle množství vytěženého dříví v sazbě 150,- Kč za 1 prostorový metr palivového dřeva. 

Firma není plátce DPH. 

 

6) Připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s připojením města Řevnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2023. 

 

7) Rekonstrukce hygienického zázemí Lesního divadla – zhotovení základové konstrukce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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• cenovou nabídku na zhotovení základové konstrukce pro stavbu hygienického zázemí Lesního divadla od firmy FARMA 

Hlásná Třebáň s.r.o., Jan Skořepa, IČ: 28495896, s částkou 394 504,- Kč bez DPH, tj. 477 350,- Kč včetně DPH.  

8) Rekonstrukce hygienického zázemí Lesního divadla – nákup zdícího materiálu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou kalkulaci na nákup zdícího materiálu na svislé konstrukce - KB-bloků, pro stavbu hygienického zázemí Lesního 

divadla od firmy ROKAL Praha a.s., IČ: 25627503, za celkovou částku 151 249,- Kč včetně DPH.   

 

9) Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu – jmenování komise pro výběrové řízení  

Usnesení: 

Rada města jmenuje: 

• komisi pro hodnocení nabídek výběrového řízení na nákup nízkoemisního automobilu pro pečovatelskou službu ve 

složení: Mgr. Monika Vaňková, Libor Kvasnička a Bohdana Slámová. 

 

10) Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 3659/2 - sběrný dvůr - odběr pneumatik - GREEN Logistics CZ s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr bezúplatné výpůjčky části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice (areál sběrného dvora) o ploše 3 x 3 m, tj. 9 m2 

(z celkové výměry 20752 m2) společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o., IČ: 09632409, sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 

170 00 Praha 7, za účelem jeho dočasného bezúplatného užívání jako veřejné místo zpětného odběru odpadních 

pneumatik (umístění kontejneru).  

 

11) Jmenování členů Komise pro životní prostředí  

Usnesení: 

Rada města jmenuje:  

• členy Komise pro životní prostředí pana Lukáše Flemra a pana Michala Klinera 

 

12) Informace k přezkumnému řízení části Územního plánu Řevnice 

Rada města bere informaci na vědomí 

 

13) Zřízení Letopisecké komise pro období 2022 - 2026 

Usnesení: 

Rada města zřizuje: 

• pro období 2022 – 2026 Letopiseckou komisi.  

Rada města jmenuje členy Letopisecké komise:  

MUDr. Jindřicha Königa, Miroslava Cvancigera, Petru Flemrovou, Darju Balejovou, Pavla Beneše, Evu Hanykýřovou a 

Dagmar Renertovou. 

Rada města pověřuje: 

• vedením Letopisecké komise ve funkci předsedy MUDr. Jindřicha Königa. 

Rada města schvaluje:  

• s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy Letopisecké komise ve výši 3.900,- 

Kč.  

 

 


