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Výpis usnesení přijatých na 114. jednání  rady města Řevnice ze dne 1.2.2017 

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

 
 

3) Zvýšení limitů pokladní hotovosti 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 navýšení limitů příjmových pokladen jednotlivých pracovišť a středisek města Řevnice, resp. městského úřadu 

Řevnice dle přiloženého materiálu s účinností od 1.2.2017. 

Rada města ukládá: 

 tajemnici zaktualizovat pojistnou smlouvu s ohledem na navýšení pokladních limitů v pokladnách města 

Řevnice/Městského úřadu Řevnice. 

 

4) Pronájem Lesního divadla - 29.7.2017 - Rockabilly CZ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, 

společníkem sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 29.7.2017 pro konání 

rock´n´rollového a rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“ za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 

5) Smlouva o právu stavby na cizím pozemku – „Řevnice - posílení výtlaku z ČS Třebaňská“ – obec 

Zadní Třebaň  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s obcí Zadní Třebaň, IČ: 00234028, se sídlem Na 

Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň, jejímž předmětem je souhlas města Řevnice s realizací stavby „Řevnice - posílení 

výtlaku z ČS Třebaňská“ na pozemcích parc.č. 2542,  parc.č.  2460, parc.č. 2472 a parc.č. 2476  v obci a k.ú. 

Řevnice dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Josef Vítek – projektová a inženýrská kancelář, 

IČ: 47000465. 

 

6) Záměr darování pozemku parc.č. 216/7 společnosti 2 Q spol. s r. o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr darování pozemku parc.č. 216/7 o výměře 2 m
2 

(zastavěná plocha), který vznikl oddělením z pozemku 

parc.č. 216/3 na základě geometrického plánu pro vyznačení budov č. 2200-16/2016 vyhotoveném Ing. Zbyňkem 

Židlickým, IČO: 76214559, Betlémské náměstí 251/2, Praha 1, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským 

inženýrem Ing. Ivonou Vašákovou dne 16.10.2016 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha-západ dne 24.10.2016 pod značkou 12/2016 společnosti 2 Q spol. s r. o., IČ: 

25797859. Darování pozemku je v souladu se smlouvou o převodu nemovitostí uzavřené mezi městem Řevnice a 

společností 2 Q spol. s r.o. dne 17.12.2013. 

 

7) Záměr oživení starého hřbitova a otevření průchodu kolem kostela do ulice Nádražní 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:    

 záměr oživení starého hřbitova a otevření průchodu kolem kostela do ulice Nádražní. 

Rada města ukládá: 

 místostarostce MgA. Reslové projednání písemné dohody s farností při realizaci záměru oživení starého hřbitova 

a otevření průchodu kolem kostela do ulice Nádražní, přípravu projektu ve spolupráci s městskou architektkou 

Dariou Balejovou a jednání o možnosti získání dotačních titulů. 

 

8) Návrh uzavření rámcových smluv o provedení těžebních prací v městském lese 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 výjimku dle článku VII. odst. 4 vnitřní směrnice č. 3/2015 o veřejných zakázkách malého rozsahu ve věci 

postupu výběru konkrétních dodavatelů a uzavření rámcových smluv o provedení těžebních prací v roce 2017, 

výjimka je udělena z důvodů technických (přibližování traktorem a koněm). 

 uzavření rámcové smlouvy o provedení těžebních prací v roce 2017 s panem Jiřím Hůlou, Hostomice pod Brdy, 

Vižina 67, IČ:  61689653 (předpokládaná cena zakázky cca 150 000,-Kč/rok). 

 uzavření rámcové smlouvy o provedení těžebních prací v roce 2017 s panem Jaroslavem Hůlou, Hostomice pod 

Brdy, Vižina 72, IČ: 47556609 (předpokládaná cena zakázky cca 150 000,-Kč/rok). 
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9) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2017 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

 uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo S-0187/SOC/2017, kterou 

se Středočeský kraj zavazuje poskytnout městu Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 

754.400,- Kč na zajištění poskytování sociální služby v roce 2017. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení uzavření této veřejnoprávní smlouvy na program nejbližšího zasedání zastupitelstva 

města. 

 

10) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 20.2.2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje  

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 20.2.2017 v budově Zámečku 

od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti rady města 

4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

5) Zpráva o činnosti finančního výboru 

6) Diskuze 45 minut 

7) Darování pozemku parc.č. 216/7 společnosti 2 Q spol. s r.o. 

8) Dohoda o splátkách - M. S. 

9) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2017 

10) Rozpočtové opatření č. 7/2016 – info 

11) Rozpočtové opatření č. 1/2017 

12) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3521/4 pod trafostanicí 

13) Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě včetně dohody o narovnání mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. s r.o.  

14) Různé 

15) Závěr 

Rada města ukládá: 

 starostovi uveřejnit návrh programu jednání zastupitelstva města dne 20.2.2017 v souladu s jednacím řádem 

zastupitelstva města a zákonem o obcích. 

 

11) Otevřený dopis starostů obcí Jíloviště, Lety, Řevnice, Všenory a Zadní Třebaň společně 

využívajících služby městské policie - nesouhlas s návrhem omezení kompetencí 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s textem otevřeného dopisu proti připravovaným legislativním změnám směřujících k omezení kompetencí 

městské policie.  

Rada města ukládá: 

 kanceláři starosty odeslání podepsaného dopisu do Poslanecké sněmovny a Senátu PČR 

 

12)Dotaz zastupitele L. Kvasičky radě města ve věci úpravy odměny jednatele společnosti EKOS spol. 

s r.o. za rok 2016 

Usnesení: 

Rada města pověřuje: 

 starostu zasláním odpovědí na dotazy zastupitele L.Kvasničky ve věci úpravy odměny jednatele společnosti 

EKOS spol. s r.o. 

 

13)Dodatek ke smlouvě o provedení lesnických prací - ALMEA s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku ke smlouvě o provedení lesnických prací uzavřené dne 31.8.2016s firmou ALMEA s.r.o., 

Počaply 3, 262 72 Březnice, IČO: 27223701. 

 

 


